ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ
DELS ANIMALS

PREÀMBUL
Els animals domèstics són per naturalesa éssers socials que sempre han estat
molt apreciats pels humans, fins al punt d'acollir-los a casa com un membre més.
La tinença d’animals domèstics aporta beneficis per la salut de les persones,
avantatges de tipus emocional, afavoreix l’exercici físic i millora les relacions
interpersonals entre d’altres aspectes. Tots els animals sigui quina sigui la seva
espècie tenen el dret de ser respectats.
La present Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals té, doncs,
com a objectiu primordial, regular i promoure la tinença responsable i la protecció
dels animals domèstics, fomentant els valors cívics i de corresponsabilitat entre
la ciutadania, en tot allò que té relació amb els animals.
El contingut d’aquesta Ordenança s’adequa al Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i la
resta de la normativa d’aplicació.
Un dels problemes principals que afecten als ciutadans i a la salut pública és la
presència d’excrements canins a la via pública, als parcs i jardins, a les zones de
joc infantil del poble i per aquest motiu aquesta ordenança vol ser una eina per
tal de mitigar aquest problema.
Un altre aspecte que regula aquesta ordenança és la presència de gats ferals o
gats de colònia al poble. La presència de gats a totes les poblacions és una
realitat; així, aquests animals viuen als nostres carrers, però la falta de
depredadors i l’excés d’alimentació fa que les poblacions d’aquells creixin
desmesuradament i generin un problema greu de superpoblació i de salubritat
pública. Una eina de gestió eficaç per tal de posar fi al creixement desmesurat
de les poblacions és el control de la natalitat mitjançant l’esterilització fet que
permet aconseguir una situació d’equilibri entre els gats i les persones, però
sobretot es millora les condicions sanitàries dels gats i les condicions de
salubritat de l’entorn. D’altra banda, també cal afegir que l’esterilització presenta
molts avantatges, a més d’evitar l’augment de gats al poble, com són prevenir
patologies del sistema reproductor dels animals, impedir el marcatge amb orina
i les baralles de mascles en època de zel i eliminar els sorolls produïts per les
femelles en època de zel.
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Aquesta ordenança s’estructura en un títol preliminar, sis títols, dos disposicions
addicionals i una disposició final.
Al Títol preliminar s’indiquen l’objecte i la finalitat de l’ordenança, així com els
subjectes obligats al seu compliment.
El Títol I, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals, recull un seguit de
definicions que permet interpretar millor aquesta ordenança. Aquestes
definicions es divideixen en 2 punts, les recollides al Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals i les
previstes a efectes d’aquesta ordenança.
El capítol I estableix les limitacions de la tinença, concretament recull les
prohibicions d’aquesta, les obligacions i condicions generals així com la
responsabilitat de les persones propietàries o posseïdores d’animals.
El capítol II estableix les condicions mínimes de manteniment dels animal, i
també la ubicació i els mitjans de subjecció temporals.
En el capítol III, sobre convivència i via pública, es regula les molèsties al veïnat
i també la presència d’animals a la via, espais públics, transport, així com les
deposicions i miccions i la regulació i gestió dels animals perduts i abandonats.
També es regulen els gats de colònia, els gossos d’assistència, d’acord amb la
regulació especifica dels gossos d’assistència a més dels gossos pigall, fent
remissió a la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l’entorn de les persones
acompanyades de gossos d’assistència, i finalment, l’obligatorietat de
l’establiment de mesures dissuasives o correctores per evitar la instal·lació o la
cria d’animals peridomèstics als immobles
En el capítol IV, sobre normes sanitàries, es regula el sacrifici, l’ esterilització i
les lesions a persones o altres animals i els animals perillosos
Al Títol II, relatiu a les disposicions especifiques per animals de companyia, es
regula les obligacions específiques per animals de companyia com són la
identificació amb microxip, el Registre Municipal o les plaques identificatives.
El Títol III recull la normativa relativa als gossos potencialment perillosos i es
defineix quins gossos compleixen aquesta condició. També es regula l’obtenció
de la llicència administrativa necessària per a la seva tinença i/o conducció,
d’acord amb la llei 10/1999 i la llei estatal 50/1999.
En el Títol IV tracta sobre el control i la tinença dels animals exòtics i
peridomèstics.
El Títol V es refereix al control de l’aplicació de l’Ordenança.
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El Títol VI i darrer, està dedicat a la disciplina de la protecció i de la tinença
d’animals, i fa referència a les infraccions i sancions. Així, en el règim
sancionador, s’indiquen els òrgans competents per a la resolució dels expedients
sancionadors segons el tipus d’infracció. Tenint en consideració les diferents
normatives que regulen l’àmbit dels animals domèstics, es fa una distinció entre
infraccions i sancions del Decret legislatiu 2/2008; de les lleis 10/1999 i 50/1999,
relatives a la tinença d’animals potencialment perillosos, i de les pròpies de
l’ordenança. Les infraccions previstes en altres normatives sectorials se’ls
aplicarà el règim sancionador previst en la pròpia normativa. En el cas
d’infraccions d’ordenança, s’adapten les quanties de les multes a la normativa
general, es preveu el pagament anticipat de les sancions de multa amb una
reducció de la quantia i es regulen les conductes contràries a l’ordenança
comeses per persones menors d’edat.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Objecte de l’Ordenança
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció, la tinença i la
possessió d’animals i, en especial, les interrelacions entre les persones i els
animals domèstics que es troben de manera permanent o temporal a Miralcamp,
amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o
posseïdores o del lloc de registre de l’animal.
2. La finalitat de la present Ordenança és preservar la tranquil·litat, la salut i la
seguretat de les persones alhora que vol assolir el màxim nivell de protecció i
benestar dels animals, garantir la tinença responsable i reduir l’abandonament
d’animals.
3. La present Ordenança també vol contribuir a fomentar la convivència, el
civisme i el benestar col·lectiu, facilitant que totes les persones, posseïdores
d’animals o no, puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats amb ple
respecte a la dignitat i als drets de tothom.
4. Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal, caldrà atenir-se al
que disposen les normes sobre protecció i tinença dels animals de companyia i
les que regulen les activitats vinculades a la tinença d’animals. La regulació de
llicències, comunicacions o declaracions responsables per exercir activitats
vinculades amb la tinença d’animals queda exclosa d’aquesta ordenança.
Article 2. Àmbit d’aplicació objectiva
Aquesta Ordenança és d’aplicació a tot el terme municipal de Miralcamp.
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Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiva
Estan obligades a l’observança i al compliment d’aquesta Ordenança totes
aquelles persones propietàries i/o posseïdores d’animals que visquin al municipi
o que hi estiguin temporalment en la part que els sigui aplicable.
Article 4. El dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los
1.Tothom té dret a gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegirlos en la mesura de les seves possibilitats.
2.Tothom té dret a denunciar els incompliments que presenciï o dels quals en
tingui coneixement cert i precís.
3. L'Ajuntament té el deure de vetllar la seguretat de les persones i dels seus
béns i per la millora de la convivència derivada de la tinença d’animals. Aquest
deure es conjugarà amb la protecció dels animals.
4.L’Ajuntament està obligat a atendre les denúncies, reclamacions o
suggeriments de les persones i exercir les accions pertinents.

Article 5. Entitats de protecció i defensa dels animals
1. Als efectes d’aquesta Ordenança, són entitats de protecció i defensa dels
animals les associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre que
tenen, entre d’altres finalitats, la defensa i la protecció dels animals
.2. La participació de les entitats de protecció i defensa dels animals serà la
prevista en aquesta ordenança.
Article 6. Foment de la tinença responsable i del civisme
L’Ajuntament promourà activitats de sensibilització, foment d’actituds cíviques i
tinença responsable d’animals, tals com campanyes, sessions formatives a les
persones propietàries o posseïdores d’animals, per tal de fer efectiva la
corresponsabilitat entre la ciutadania.
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TÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D’ANIMALS
Article 7. Definicions
1. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de protecció dels animals, s’entén per:
a) Animal domèstic: aquell que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.
Tenen també aquesta consideració, aquells que es crien per la producció de
carn, pell o altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que
treballen en l’agricultura.
b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar per obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d’aquesta
consideració els gossos, els gats i les fures.
c) 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.
d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals
originàries de fora de l'Estat espanyol.
e) 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.
f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan
apte per a la convivència amb les persones.
g) Animal abandonat: el que estigui en un dels casos segúents:
1.Animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap
identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora.
2.Animal perdut, quan l'hagin recollit els serveis municipals i s'hagin fet els
tràmits per a requerir el propietari que el recuperi i aquest no ho hagi fet en el
termini que se li hagi atorgat.
h) Animal salvatge urbà o peridomèstic: aquell que viu compartint territori
geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà del poble, i que pertany a les
espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus
cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S.vulgaris), espècies de fauna salvatge
no autòctona i d'altres que es puguin determinar per via reglamentària.
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i) 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 s’efectuïn vendes o altres transaccions amb animals
i els de similars característiques que es determinin per via reglamentària. Queden
excloses les instal·lacions que allotgin animals que es criïn per a la producció de
carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de
càrrega i els que treballen a l’agricultura.
j) Instal·lació per al manteniment d’animals de companyia: establiment on es
guarda i es té cura dels animals de companyia, com ara les residències, les
escoles d’ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centre
d’importació d’animals.
k) 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 d’altres. l) 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.
l) 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.
m) Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de
la persona que n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona.

2. A efectes d’aquesta Ordenança s’entén per:
a) Gat de colònia o gat feral: Els gats ferals són membres de l’espècie felí
domèstic (Felis catus) els quals que viuen en l’espai urbà de manera lliure, i no
s’han socialitzat amb els éssers humans, per aquest motiu no són adoptables.
Apareixen per l’abandonament o la fugida de gats domèstics i es converteixen
en gats silvestres després de viure un temps per si mateixos o són gats
descendents d’altres gats ferals. Viuen de manera habitual en colònies. Aquestes
colònies les estableix de manera natural la pròpia espècie o poden ser creades i
gestionades per l’home a l’hora d’exercir un millor control dels gats ferals.
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b) Gos molest: tindran qualificació de gos molest els següents:
b.1). Els que hagi estat capturat en les vies o espais públics més de dues
vegades en sis mesos.
b.2). El que hagi provocat molèsties per sorolls, danys o defecacions en més
de dues ocasions en els darrers sis mesos.
.Aquests animals considerats molestos podran ser comissats i traslladats a un
establiment adequat a càrrec del propietari fins que s’ordeni la disposició de
l’animal.
c) Gos potencialment perillós: tindrà la qualificació d’animal potencialment
perillós els que prevegui la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos i la Llei estatal 50/1999,de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos
i els reglaments que les desenvolupen.
d) Animal perillós: tindrà qualificació d’animal perillós els que estiguin en alguna
de les circumstàncies següents:
d.1) Hagi mossegat o causat lesions a persones o animals més de dues
vegades en sis mesos.
d.2)Hagi protagonitzat una agressió o atac desmesurats i/o perillós
e) Gos d’assistència: gossos que han estat ensinistrats, en un centre
especialitzat i oficialment reconegut, per a donar servei i assistència a persones
amb alguna discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixen trastorns de
l’espectre autista, diabetis, epilèpsia o alguna de les malalties que es reconeguin
d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la disposició final segona de la llei
19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l’entorn de les persones acompanyades
de gossos d’assistència. Tenen la consideració de gossos d’assistència aquells
que acreditin complir amb els requisits que estableix la citada llei.
f) Propietari: Persona que consta al Registre Municipal d'animals de Companyia
o en el Registre General de la Generalitat de Catalunya (ANICOM). En el cas
que no consti en aquests censos, la persona que n’acrediti la titularitat amb els
mitjans pertinents.
g) Posseïdor: Persona que té la possessió de l’animal i que no n’és el propietari.
h) Patiment físic: estat en el qual hi ha dolor, entès com l’experiència sensorial
aversiva que produeix accions motores protectores i que donen com a resultat
l’aprenentatge per evitar-lo, cosa que pot modificar trets de conducta específics
de l’espècie, com ara la conducta social.
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i) Patiment psíquic: estat en el qual es produeixen signes d’ansietat i temor, com
són vocalitzacions d’angoixa, lluita, intents de fuga, agressions defensives o
redirigides, respostes de paralització o immobilització, salivació, panteix, micció,
defecació, buidament dels sacs anals, dilatació de pupil·les, taquicàrdia o
contraccions reflexes de la musculatura esquelètica que originen tremolor,
tremor i altres espasmes musculars.

Capítol I. Limitacions a la tinença.
Article 8. Prohibicions
1. D’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de protecció dels animals, prohibides les actuacions següents:
a) Maltractar, agredir o sotmetre els animals a qualsevol altra pràctica que els
produeixi patiments o danys físics o psicològics. Si l’Ajuntament té constància
d’aquests fets exercirà les accions que en cada cas corresponguin vers els
responsables. En cas de no ser l’Ajuntament competent per a la imposició de les
sancions pertinents, es posarà en coneixement de les autoritats competents
.b) Subministrar als animals substàncies que puguin causar-los alteracions de la
salut o del comportament, excepte en els casos previstos per la normativa vigent
o per prescripció veterinària.
c) Abandonar els animals.
d) Mantenir els animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higienicosanitari, de benestar i/o de seguretat.
e) Practicar als animals mutilacions, extirpar-los les ungles, les cordes vocals o
altres parts o òrgans, tret les intervencions efectuades amb assistència
veterinària en cas de necessitat terapèutica, per garantir la seva salut o per limitar
o anul·lar la seva capacitat reproductiva.
f) No facilitar l’alimentació i hidratació suficient.
g) Fer donació d’animals com a premi, recompensa, gratificació o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció
onerosa
h) Vendre animals a les persones menors de setze anys i a les persones
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
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i) Sotmetre els animals a treballs inadequats respecte a les seves
característiques i a les condicions higienicosanitàries.
j) Mantenir els animals lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera
duradora el moviment que els és necessari.
k) Mantenir els animals en llocs públics o privats en condicions de qualitat
ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant física
com psicològicament.
l) Matar els animals per joc o perversitat o torturar-lo.
2. A efectes d’aquesta ordenança queden prohibides les actuacions següents:
a) Utilitzar animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els poden
ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals,
com ara els següents: baralles de gossos, baralles de galls, matances públiques
d'animals, atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres
d'assimilables i tir al colom i altres pràctiques assimilables.
b) Molestar o capturar els animals salvatges urbans, llevat de les necessàries
per a fer els controls de poblacions d'animals que realitzi el propi Ajuntament o
que aquest autoritzi.
c)Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i
condicions de seguretat dels animals en el transport.
Article 9. Obligacions i condicions generals de la tinença d’animals
La persona propietària o posseïdora de l’animal està obligada a:
a) Proporcionar les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades per
al seu allotjament, maneig i tracte i per evitar molèsties al veïnat.
b) Mantenir-los en bones condicions de seguretat per tal que no es produeixi cap
situació d’atac o perill per a les persones o per a altres animals.
c) Prestar l’atenció veterinària necessària per garantir la seva salut i benestar
físic i psicològic.
d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de
seguretat o altres establerts per les autoritats competents, si s’escau.
e) Disposar d’un espai que garanteixi el gaudiment de les condicions de tinença.
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f) En el cas dels gossos se’ls ha de facilitar la sortida diària a l’exterior, amb
l’excepció dels cadells que encara no hagin estat immunitzats o dels animals que
per les seves característiques no sigui necessari.
g) Evitar-ne la seva fugida.
Article 10. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries
d’animals
La persona posseïdora d’un animal és responsable dels danys, perjudicis i
molèsties que ocasioni a les persones i altres animals, als béns, incloses les vies
i els espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la
legislació civil aplicable. La persona propietària serà responsable subsidiària.
Article 11. Requeriments i condicionants de la tinença
1. La possessió de diversos animals de companyia en domicilis particulars
restarà condicionada al fet que les circumstàncies de l’allotjament,
l’emplaçament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho
permetin, garantint l’absència de risc sanitari, perill o molèsties al veïnat, a altres
persones o als animals mateixos.
2. La criança i/o tinença domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals
anàlegs de petites dimensions en domicilis particulars, en terrasses, terrats o
patis, restarà subjecta a les condicions següents:
a) Les circumstàncies de l’allotjament, l’emplaçament, l’adequació de les
instal·lacions i el nombre d’animals ho han de permetre.
b) El propietari ha de garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties al
veïnat, a altres persones o als animals mateixos.
c) El nombre d'animals no ha d'implicar que calgui tramitar de llicència,
comunicació o declaració responsable per l’exercici d’una activitats vinculada a
la tinença d’animals
3. Els propietaris o posseïdors d’animals han de facilitar l’accés als serveis
sanitaris municipals per a realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les
disposicions d’aquesta ordenança.
4. En cas que la tinença d'animals de companyia generi conflictes entre
particulars, l'Ajuntament intentarà que els problemes se solucionin de forma
pacífica i no litigiosa. Això no impedirà, qual calgui, l'aplicació de sancions i altres
mesures previstes en aquesta ordenança.

10

Capítol II. Condicions de manteniment i tracte
Article 12. Condicions mínimes de manteniment de l’animal
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han de proporcionar-los
l’aliment, l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació,
humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal
pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals per tal de garantir
el seu benestar físic i psíquic.
2. Els animals han de disposar d’aigua potable, neta i degudament protegida del
fred i de la calor i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat
suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut. Els receptacles de
l’aigua i del menjar han d’estar sempre nets.
3. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han de proporcionar-los
les cures mínimes necessàries, tant pel que fa als tractaments preventius de
malalties com als guariments i fer-ne un seguiment veterinari. Així mateix hauran
de complir amb les mesures sanitàries preventives i controls sanitaris que
l’autoritat competent o legislació vigent disposi.
4. A banda de les que poden determinar les autoritats competents per a casos
particulars, s’estableixen les condicions d’allotjament següents:
a. Els animals d’un pes superior als 25 Kg no poden tenir com a habitacle
espais inferiors a 6 m2
b. Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual
els celoberts o balcons.
c. Els animals mai no podran estar lligats en espais reduïts i sempre hauran
de disposar d’aigua, menjar i d’un lloc aixoplugat on poder descansar. L’aixopluc
ha de ser impermeable i d’un material que aïlli de forma suficient i que, a la
vegada no pugui produir lesions a l’animal, ha d’estar convenientment airejat i
s’ha de mantenir permanentment en bon estat de conservació i neteja.
d. Els animals no poden romandre sols al balcó, patis o similars, excepte si
tenen lliure accés a l’interior de l’habitatge. Sempre han de disposar de menjar,
aigua neta i un lloc resguardat en el que poder descansar.
e. Els animals no es poden mantenir en gàbies o espais reduïts que no els
permetin o limitin considerablement el seu moviment per l’interior.
f. No es podran deixar sols els gossos en el domicili més de dos dies seguits,
sense atenció per part de les persones propietàries, posseïdores o persona en
qui deleguin.
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5. La retirada dels excrements i neteja de les orines s’ha de fer diàriament i s’han
de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.
6. En balcons, terrasses i similars s’han de prendre les mesures necessàries per
evitar que els animals puguin fugir, i evitar així que les seves deposicions i/o
miccions puguin afectar les façanes i/o a la via pública, o puguin causar molèsties
als habitatges propers.
Article 13. Ubicació i mitjans de subjecció temporals
1. El contingut d’aquest article és d’aplicació general als animals que, per causes
justificades, s’han de mantenir subjectes o ubicats en un lloc concret durant un
temps determinat.
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes
fixes només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena
escorredora estigui justificada.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal.
La longitud de la cadena no serà inferior a 3 metres i, en tot cas, ha de permetre
que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc, a l’aigua i al menjar. El collar
dels animals que es mantenen lligats, no ha de ser la mateixa cadena que el lliga,
ni un collar de força o que produeixi patiment a l’animal.
4. Les cadenes tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu
enrotllament i la immobilització de l’animal.

Capítol III . Convivència i via pública
Article 14. Molèsties al veïnat
1. Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures
necessàries per no generar molèsties al veïnat derivades del manteniment i
l’allotjament dels animals en sòl urbà, tant si es troben a l’interior de l’habitatge,
com si estan en terrasses, terrats, galeries, balcons, patis o similars.
2. En cas d’animals que de forma continuada provoquin molèsties demostrades
per sorolls, olors o d’altres l’Ajuntament podrà adoptar per resolució les mesures
necessàries per garantir la tranquil·litat del veïnat incloent el comís de l’animal.
3. En el cas que s’alimentin les colònies d’animals incontrolats en les zones
privades exteriors, tals com portals, finestres, terrasses, balcons, o patis interiors,
aquesta sempre es realitzarà mitjançant pinso sec i s’evitarà generar molèsties
de qualsevol tipus als veïns.
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Article 15. Presència d’animals a la via i als espais públics
1. Els animals s’han de dur lligats mitjançant un collar o arnès i una corretja o
cadena. L’arnès i el collar, que no podrà modificar el seu diàmetre un cop fixat ni
fer pressió sobre el coll de l’animal, hauran de ser proporcionals a la talla i a la
força de l’animal.
2.Els gossos, els gats i les fures han de portar de manera permanent per les vies
o els espais públics una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al
collar que permeti la localització del titular.
3. En tot moment, s’haurà d’exercir sobre ells l’adequada vigilància quan estiguin
als equipaments municipals, als transports públics i als carrers, places, zones
verdes i altres llocs i espais d’ús públic urbans en general. Els propietaris o
posseïdors han de prendre les mesures necessàries perquè els seus animals no
molestin els altres usuaris.
4. Llevat dels gossos d’assistència, es prohibeix la presència d’animals als parcs
infantils i en altres en què l'Ajuntament estableixi aquesta limitació, per tal d’evitar
deposicions i miccions dins d’aquests espais.
Mitjançant els projectes d’obres o altres acords específics, si les circumstàncies
ho demanen, l'Ajuntament podrà establir limitacions o prohibicions específiques
per a alguna zona.
5. Amb l’objecte de prevenir la proliferació i l’increment de colònies d’animals
incontrolats en el municipi, i d’acord amb les necessitats sanitàries i l’equilibri
zoològic, es prohibeix donar aliments als animals de les colònies en les vies o
espais públics, a excepció de les persones autoritzades expressament per
l‘Ajuntament de Miralcamp en el cas de colònies controlades específicament.
6. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a
la via o espais públics i a les fonts.
7. Es prohibeix abeurar els animals directament del punt de sortida d’aigua de
l‘aixeta de les fonts públiques. Només podran fer ús de les fonts públiques quan
aquestes tinguin un dispositiu específic per l’abeurament d’animals.
8. Es prohibeix l’ensinistrament de gossos per l’atac, defensa, guarda o similars
a la via o espais públics.
9. En el cas que s’hagi de lligar el gos als elements de mobiliari urbà, aquest es
farà en aquelles condicions en que no generi molèsties als ciutadans. En cap cas
l’estada podrà ser superior a 1 hora.
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10. Els establiments podran instal·lar a la façana de l'edifici petits elements com
anelles o similars per tal que els propietaris que accedeixen al seu negoci hi
lliguin els gossos. No cal tramitar cap llicència ni comunicació prèvia per a
instal·lar aquestes elements. Malgrat això, si l'Ajuntament detecta que la
presència d'aquests elements o els animals que s'hi lliguen generen molèsties,
podrà requerir el titular del negoci que retiri l'element i hi faci els canvis que
pertoquin.
Article 16. Espais de lliure circulació de gossos
1. Per tal de promoure una bona convivència en els diferents espais de la ciutat,
i, tenint en consideració les condicions idònies pels animals domèstics,
l’Ajuntament podrà habilitar espais en els quals estarà permès deixar els animals
sense lligar, sota l’exclusiva responsabilitat de la persona propietària o
posseïdora. Aquesta persona té l’obligació de complir les normes establertes per
a aquests espais i de vigilar especialment l’animal per evitar la seva fugida o
pèrdua i la provocació de molèsties a les persones i als altres animals que
comparteixen l’espai.
2. L’ús d’aquests espais es farà d’acord amb les normes següents:
a) Caldrà recollir els excrements dels seus animals.
b) S’haurà d’evitar baralles o enfrontaments amb altres animals.
c) Caldrà evitar la sortida de l’animal de l’espai sense lligar.
d) No es podrà embrutar l’espai.
e) No és permès l’accés en aquest espai sense morrió de gossos considerats
potencialment perillosos o aquells que l'Ajuntament hagi declarat com a
perillosos.
3. L’Ajuntament podrà limitar la presència de determinats gossos en els espais
habilitats específicament per gossos si els antecedents de comportament del
propietari ho recomanen. Cal dir que aquesta és una limitació d’accés no fruit
d’una sanció sinó dels antecedents derivats del comportament del propietari i/o
posseïdor de l’animal.
4. En espais d’ús públic situats en sòl rústic, no és obligatori que els animals
estiguin lligats, llevat dels casos següents:
a) Els llocs on es concentrin ocasionalment diverses persones.
b) Els espais on es realitzi algun esdeveniment en què, per prudència, sigui
recomanable portar l’animal lligat.
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L'Ajuntament podrà establir per avançat l’obligació de dur els gossos lligats en
cas d’esdeveniments programats en què es prevegi que es pot donar algun dels
supòsits anteriors, o en algunes zones en què, per les seves característiques o
la intensitat d'ús ho consideri convenient.
5. Els propietaris de finques rústiques han de procurar que els animals no surtin
a la via pública sense control.
Article 17. Deposicions i miccions
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’adoptar les mesures
adients per tal que els seus animals no embrutin amb les deposicions les vies i/o
espais públics i estan obligades a recollir i retirar els excrements de l’animal
immediatament i de forma convenient i netejar la part de via, espai públic o
mobiliari que hagués resultat afectat.
2. Els excrements recollits s’han de posar dintre d’embolcalls i dipositar-los a les
papereres o contenidors de rebuig.
3. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els Serveis Municipals
podran requerir la persona posseïdora de l’animal perquè retiri les deposicions,
sens perjudici de la imposició de la sanció que correspongui.
4. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’adoptar les mesures
adients per tal que els seus animals no embrutin amb les miccions les façanes
dels edificis públics, els arbustos de zones públiques i el mobiliari urbà quan
puguin generar molèsties pel propi ús per part dels ciutadans o bé pel seu
deteriorament.
5. En el cas que els serveis municipals detectin que hi ha a la via pública
deposicions d'altres animals que no siguin gossos i que, per les seves
característiques, siguin difícils de retirar en el mateix moment, podran assumir la
retirada directament i repercutir als propietaris les despeses de retirar les
deposicions.
Article 18. Transport i manteniment temporal en vehicles particulars
1. Els animals han de disposar d’espai suficient al vehicle si se’ls trasllada
d’un lloc a un altre. Els mitjans de transport han d’estar adaptats per
protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes
i han d’incorporar els mitjans de subjecció i/o seguretat que s’estableixin
a la normativa de trànsit. En la càrrega i descàrrega dels animals, s’ha
d’utilitzar un equip adequat (per exemple, transportins) per a evitar-los
danys o patiments i evitar-ne la fugida.
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2. Està prohibit mantenir els animal de companyia en vehicles estacionats més
de 4 hores i en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent.
Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun
animal de companyia s’ha d’estacionar en una zona d’ombra facilitant en tot
moment la ventilació.
3. És prohibit tancar els animals en el maleter dels vehicles, llevat que s’adeqüi
un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible
intoxicació dels animals deguda al gasos originats pel mateix vehicle.
4. El propietari o posseïdor de l’animal haurà de garantir en tot moment que
l’animal no pugui generar danys ni fugir del vehicle.

Article 19. Presència d’animals en establiments i altres indrets de
concurrència pública
1. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals als llocs següents, amb
excepció dels gossos d’assistència i dels gossos de seguretat:
a) Piscines d’ús públic.
b) Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari
d’obertura al públic, llevat que es tractin de competicions, concursos i/o
concentracions d’animals i altres que l’autoritat competent així ho determini i
autoritzi.
c) Edificis públics on la presència d’animals no estigui específicament
autoritzada.
2. La prohibició d’entrada i permanència d‘animals en establiments públics i
allotjaments de tota mena, tals com hotels, pensions, restaurants, bars,
cafeteries i similars, és discrecional del titular, llevat dels gossos d’assistència i
dels de seguretat. La regulació de la presència d’aquests animals es regula
mitjançant normativa específica. Els propietaris dels locals que prohibeixen la
presència d’animals hauran de col·locar a l’entrada de l’establiment i en lloc
visible una placa que ho indiqui.
3. Resta totalment prohibida la presència d’animals als locals destinats a la
fabricació, venda, emmagatzematge o manipulació d’aliments. La presència es
regula per normativa específica.
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Article 20. Gossos d’assistència
1. Els usuaris de gossos d’assistència poden accedir, acompanyats del seu
animal, als llocs i establiments que s’indiquen a l’article 12 de la Llei 19/2009, de
26 de novembre.
2. Els usuaris de gossos d’assistència no podran exercir el dret d’accés a l’entorn
si es dóna alguna de les circumstàncies següents: el gos d’assistència mostra
signes evidents de malaltia, de manca d’higiene o existeix una situació de risc
imminent i greu per a la integritat física de la persona usuària del gos
d’assistència o de terceres persones.
3. El dret d’accés a l’entorn resta prohibit als llocs següents:
a) Zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de
restaurants, bars, cafeteries i altres llocs destinats a la restauració.
b) L’aigua de les piscines.

Article 21. Animals perduts i abandonats
Està prohibit abandonar els animals

Article 22. Servei de recollida
1.Correspon a l’Ajuntament de recollir i controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.
2. L’Ajuntament es farà càrrec de l’animal abandonat fins que sigui retornat al
seu propietari, donat en adopció, en els supòsits previstos a la normativa
d’aplicació, i podrà ser dut
a les instal·lacions municipals habilitades
degudament.
3. L’Ajuntament pot delegar la gestió del servei a què fa referència els apartats
anteriors a administracions o entitats locals supramunicipals, a entitats de
protecció dels animals i, en darrer lloc, a empreses registrades per a aquesta
finalitat específica.
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Article 23. Recuperació d’animals
a) Termini i procediment
Els terminis i procediments per a recuperar els animals són els que preveuen a
l’article 17 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals.
b) Despeses
Per a recuperar un animal, la persona propietària haurà d’acreditar-ne la
propietat i abonar les despeses que hagi originat, inclosa, si és el cas, la
d’identificació i el registre censal i la taxa o preu públic corresponent de recollida
i manteniment. Si aquests tràmits finalment no es realitzen, l’animal es
considerarà legalment abandonat.
c) Acolliment d’animals
1. Els centres de recollida d’animals abandonats o perduts han d’atendre i
fomentar les peticions d’acolliment d’animals de companyia, les quals s’han de
formular per escrit.
2. L’acolliment dels animals de companyia s’ha d’ajustar als requeriments
descrits a l’article 18.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
d) Captura de gossos i gats ensalvatgits
1. Correspon a l’Ajuntament la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits per
mètodes d’immobilització a distància.
2. En els casos que la captura per immobilització o llaços, xarxes o gàbies trampa
no sigui possible, l’autoritat competent pot autoritzar excepcionalment l’ús
d’armes de foc i determinar qui ha d’emprar aquest sistema de captura
excepcional.

Article 24. Control de gats de colònia o gats ferals
1. L’Ajuntament amb la finalitat de realitzar una gestió eficient dels gats ferals del
municipi, els quals s’estableixen de manera habitual en forma de colònies, en
realitzarà un control de la natalitat mitjançant l’esterilització
2. L’Ajuntament podrà facilitar la creació d’espais específics per tal d’ubicar-hi
colònies de gats ferals. En qualsevol cas determinarà les condicions que han de
complir aquests espais així com dels dispositius per alimentar i abeurar els
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animals pertanyents a les colònies. Ens aquests espais es compliran les
condicions següents:
a) Els gats ferals seran alimentats amb pinso sec diàriament i disposaran
sempre d’aigua neta i fresca. Les restes d’aliment s’hauran de netejar diàriament
per evitar riscos sanitaris.
b) Els recipients del menjar hauran de tenir un disseny compatible i que no
desentoni en l’ambient urbà i s’hauran de col·locar, sempre que sigui possible,
amagats a les àrees de vegetació.
c) Mai es deixarà aliment a terra.
d) S’acostumarà els gats a alimentar-se al mateix lloc i a la mateixa hora per
facilitar la captura i l’observació de la colònia.
e) Sempre s’haurà de complir l’obligació de prevenir i evitar embrutar la via i
els espais públics.
f) - Tots els gats amb identificació que siguin capturats s’han de retornar a les
persones propietàries. Quan no sigui possible el retorn del gat al propietari
aquest es portarà al centre d’acollida d’animals.
3. L’Ajuntament promourà el control d’aquestes colònies ferals amb l’acreditació
de voluntaris que realitzaran tasques d’alimentació i de seguiment, mitjançant el
mètode CER (captura, esterilització i retorn). Sols aquest personal acreditat
podrà realitzar aquestes activitats en les colònies de gats del nostre municipi.
4. L’Ajuntament de Miralcamp facilitarà en la mesura del possible l’existència de
les colònies controlades de gats ferals i donarà suport a les entitats que en tinguin
cura.
Article 25. Animals salvatges urbans o peridomèstics
1. L'Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d’animals
peridomèstics i de realitzar les mesures pertinents per tal d’evitar o reduir les
molèsties que generin a la població o als espais públics.
2. Els propietaris dels immobles estan obligats a establir les mesures dissuasives
o correctores adients per tal d'evitar la instal·lació, l’establiment i la cria d'animals
peridomèstics als immobles i evitar així que es generin problemes de salubritat
a la via pública o molèsties als veïns.
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Capítol IV. Normes sanitàries
Article 26. Disposicions generals
1. Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter
obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha
d’estar a disposició de les administracions que ho requereixin per portar a terme
actuacions dins el seu àmbit competencial.
2. Els veterinaris, clíniques, consultes o hospitals veterinaris estan obligats a
comunicar tota malaltia transmissible i de facilitar les dades amb finalitats
sanitàries que l'Ajuntament els requereixi.
3. Els animals hauran de tenir la documentació sanitària corresponent, en la qual
s’han d’especificar les vacunes, identificació i els tractaments que se’ls hagin
aplicat.
Article 27. Sacrifici i esterilització dels animals
1. El sacrifici dels animals està prohibit excepte per les raons humanitàries i
sanitàries establertes a la normativa d’aplicació i s'haurà d'efectuar en les
condicions i els mètodes previstes al Decret legislatiu 2/2008, o normativa que el
substitueixi.
2. El sacrifici i l’esterilització dels animals s’haurà de fer sota control veterinari.
Article 28. Actuació en casos de lesions a persones o a altres animals
1. Les persones posseïdores o propietàries d’animals que hagin mossegat o
causat lesions a persones o a d’altres animals estan obligades a:
a) Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona agredida o als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin
b) Comunicar el fet, al departament corresponent de l’ajuntament, i aportar la
documentació sanitària de l’animal en el termini màxim de 24 hores posteriors
als fets.
c) Llevat que l’autoritat competent disposi altrament, caldrà sotmetre l’animal a
un període d’observació veterinària de 14 dies i presentar el corresponent
certificat veterinari a les autoritats sanitàries municipals, que inclourà com a
mínim una valoració sanitària de l’animal així com la de potencial perillositat del
seu caràcter.
Durant el període d’observació veterinària, quan sigui possible i sota
responsabilitat de la persona propietària o posseïdora, l’animal podrà romandre
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al seu allotjament habitual, havent de realitzar controls veterinaris en cas de
canvis en el comportament o estat de salut de l’animal i amb l’obligació de
comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari o conductual que observi. Quan
ho aconsella alguna circumstància, es farà en un centre veterinari o en el centre
que ho disposi l’Ajuntament, essent les despeses a càrrec del propietari.
d) Presentar al servei competent de l’Ajuntament el comprovant de l’inici
d’observació veterinària en el termini màxim de 48 hores que s’hagi produït la
lesió i el comprovant de finalització d’aquella inspecció en el termini màxim de 48
hores posteriors a la terminació.
2. Si l’animal agressor és rodamon o no té propietari conegut, el servei competent
de l’Ajuntament es farà càrrec de la seva captura i de la seva observació
veterinària, incloses les despeses econòmiques que es puguin derivar.
Article 29. Animal perillós
1. Es considera animal perillós aquell animal que hagi mossegat o causat lesions
a persones o animals més de dues vegades en sis mesos o bé hagi protagonitzat
una agressió o atac desmesurat i/o perillós.
2. La declaració d’animal perillós la realitzarà l’Ajuntament, previ informe d’un
veterinari, oficial o col·legiat, mitjançant la tramitació del corresponent expedient,
tràmit en el qual es donarà audiència al propietari de l’animal per tal que pugui
realitzar les al·legacions que cregui pertinents.
3. Els animals declarats perillosos podran ser comissats, sens perjudici de la
sanció que correspongui al propietari o posseïdor. Aquests animals podran ser
traslladats a un establiment adequat a càrrec del propietari o al refugi d’animals
fins a la resolució de l'expedient sancionador.

Capítol V. Venda, cria i nuclis zoològics
Article 30. Venda d’animals a la via o espai públic o mercadals
Està prohibida la venda a la via o espais públics o mercadals de qualsevol classe
d’animal, així com també la seva utilització als carrers amb fins comercials, tret
que es gaudeixi de l’específic permís municipal.
Article 31. Altres vendes, donacions i transferències
Està prohibida l'activitat de criança d’animals de companyia en domicilis
particulars. Malgrat això es permet la cria ocasional i esporàdica d'animals sense
finalitats comercials.
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Article 32. Nuclis zoològics
Els nuclis zoològics es regiran per la normativa sectorial específica.

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ANIMALS DE COMPANYIA
Article 33. Obligacions dels propietaris d’animals de companyia
Els propietaris d’animals de companyia estan obligats, a més de les obligacions
generals, a:
a) Inscriure'ls al Registre Municipal d'Animals de Companyia d’acord amb el
que preveu l’article 34 d’aquesta ordenança
b) Comunicar a l’Ajuntament en el termini de 30 dies el canvi de residència, la
mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens. Per a fer-ho
caldrà adjuntar la targeta sanitària de l'animal o el certificat veterinari en cas de
mort.
c) Identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents d’acord amb la
normativa vigent.
d) Comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat en un
termini de 48 hores
Article 34 . Identificació dels animals de companyia
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan
obligades a identificar-los mitjançant la implantació d’un microxip homologat o
per altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
Per tal que la identificació sigui efectiva, caldrà registrar les dades associades a
la identificació a un dels registres vigents a Catalunya.
Article 35. Registre municipal d’animals de companyia.
1. Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures tenen un
termini de tres mesos des del naixement de l’animal per a inscriure’ls al Registre
municipal d’animals de companyia. En cas d’adquisició de l’animal, d’adopció, de
cessió, de canvi de residència, de mort de l’animal o de modificació d’altres
dades incloses al Registre, el termini per a comunicar-ho és de 30 dies des de la
data del fet.
2. La identificació és un requisit previ a la inscripció al Registre Municipal
d'Animals de Companyia.
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3. Un cop censat l’animal l'Ajuntament lliurarà al propietari una targeta que
permeti identificar l’animal. Com a mínim, aquesta targeta haurà de contenir:
a) nom i cognoms del propietari,
b) l’ adreça del propietari
c) telèfon de contacte del propietari
d) nom, raça i número del xip del gos
4. Per a inscriure l’animal en el registre municipal, la persona propietària o
posseïdora haurà de presentar una instància normalitzada i el document
acreditatiu de la identificació de l'animal lliurat per l'entitat o tècnic responsable
de la identificació. La instància inclourà les dades de la persona propietària o
posseïdora relatives al nom i als cognoms, al domicili, al telèfon i al DNI i a les
dades de l'animal (espècie, la raça, el sexe, la data de naixement, el codi
d'identificació i el domicili habitual de l'animal). A més, podrà incloure altres
dades que es puguin establir per a millorar la gestió.
5. El Registre Municipal d'Animals de Companyia de Miralcamp, gestionat per
l'Ajuntament serà un complement del Registre general d’animals de companyia
de la Generalitat de Catalunya. Aquest registre complementari es formarà i
gestionarà per mitjans informàtics, incorporarà les dades del registre de la
Generalitat i hi afegirà el següent:
a) Data d'inscripció.
b) Número de inscripció.
c) Identificació de les sancions imposades al propietari o posseïdor de
l'animal.Com a mínim inclourà el número d'expedient.
d) Declaració de gos molest i/o perillós
e) Altres dades complementàries que no constin a l’ANICOM i puguin ajudar
a la identificació d'animals i propietaris i les seves circumstàncies.
6. Quan l'Ajuntament detecti que algun animal ha d'estar inscrit al Registre
municipal d'Animals de Companyia i no ho està, requerirà al propietari que
sol·liciti la inscripció en el termini màxim d'un mes. Si el propietari no ho fa,
l'Ajuntament tramitarà la inscripció d'ofici d'acord amb les previsions següents:
a)El titular de l’animal està obligat a facilitar la documentació i dades de
l’animal indicades al quart i cinquè punt d'aquest article.
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b).En la tramitació es donarà un termini d'audiència al propietari per tal que
pugui fer les al·legacions que cregui convenients.
c) L'Ajuntament notificarà a l'interessat la resolució per la que es decideixi
inscriure l'animal al registre i li lliurarà l'element identificatiu.
d).El propietari haurà d'assumir totes les despeses que es produeixin i que fixi
l'Ajuntament. Si no les paga, l'Ajuntament podrà cobrar-les per via de
constrenyiment.
7. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan
obligades a comunicar al servei competent de l’Ajuntament, la desaparició, la
sostracció o la pèrdua de l’animal en el termini de 48 hores, de manera que en
quedi constància a efectes d’afavorir la seva recuperació.
8. Si l’animal perdut no es recupera en un termini de 3 mesos, la persona
propietària o posseïdora haurà de sol·licitar la baixa al Registre Municipal
d'Animals de Companyia. En cas que el propietari de l’animal no ho faci,
l’Ajuntament podrà tramitar la baixa d’ofici, prèvia audiència al propietari.
9. Quan es comuniqui la baixa per mort d’un gos potencialment perillós, s’haurà
d’aportar el document veterinari que certifiqui la mort, el qual inclourà el número
d’identificació del gos i la data de defunció de l’animal.
Article 36. Ensinistrament
No es permet a particulars l’ensinistrament de gossos per a l’atac i defensa. Les
instal·lacions degudament autoritzades podran realitzar aquesta activitat amb
gossos destinats a activitats de vigilància i de guarda pròpies d’empreses de
seguretat i dels cossos de seguretat de les diferents administracions públiques.
Article 37. Gossos de vigilància
Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges, s’han de tenir
de manera que:
a)
b)
c)
d)

els vianants no en preguin cap mal
l’animal pugui abandonar el recinte,
l’animal no pugui atacar a qui circuli per la via pública
l’animal no pugui provoca cap accident

A més, s’han de complir els següents requisits:
a) s’ha de col·locar en lloc ben visible, un rètol advertint del perill de
l’existència d’un gos vigilant al recinte
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b) s’han de complir els mateixos requisits sobre condicions de seguretat i
d’estada que per als considerats potencialment perillosos d’acord amb la
Llei 10/99, de 30 de juliol, o norma que la substitueixi, i amb aquesta
Ordenança
c) els gossos de vigilància d’obres també s’han de censar. La manca de
retirada del gos un cop acabada l’obra té la consideració d’abandonament.
d) els gossos de vigilància resten subjectes, tanmateix, al règim de drets i
deures previst amb caràcter general en aquesta Ordenança.
TÍTOL III. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS
Article 38. Definició
Són gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les races següents o a
llurs creuaments: Akita Inu, Terrier Starffordshire Americà, Bullmastiff,
Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Mastí
del
Tíbet, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Presa Mallorquí, Rottweiler,
Staffordshire Bull Terrier i Tosa Inu o Japonès.
També seran considerats gossos potencialment perillosos els que de qualsevol
raça o creuament hagin provocat algun tipus de danys o,lesions a les persones i
que reuneixin algun dels següents requisits: manifestin un caràcter marcadament
agressiu, hagin agredit a les persones o a altres animals, o les seves
característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a
l’annex II del RD 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, a excepció que es tracti de gossos pigall o gossos
d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts,
conforme a la legislació autonòmica o, en el seu cas, estatal, així com aquells
gossos que es trobin en fase d’instrucció per adquirir aquesta condició.

Article 39. Determinació de perillositat
Correspon a l’Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos amb
caràcter marcadament agressiu, o per les característiques, o que hagin
protagonitzat agressions a persones o altres animals d’acord amb criteris
objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe,
d’un/una veterinari/ària oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat
competent, el cost del qual anirà a càrrec del posseïdor de l’animal.
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Article 40. Majoria d’edat i llicència
Les persones que tinguin un gos potencialment perillós hauran de ser majors
d’edat i han sol·licitar i obtenir una llicència administrativa municipal.
Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós
haurà de disposar i portar a sobre l’oportuna llicència.
Article 41. Requisits per a l’atorgament de llicència
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos, s’han de complir els següents
requisits:
a) Ser major d’edat.
b) Els titulars han d’inscriure els gossos en el registre censal del municipi.
c) S’ha de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 € la qual ha de fer
referència a les dades d’identificació de l’animal. Aquesta pòlissa ha de tenir una
vigència mínima d’un any
d) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb
l’article 3 del decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
e) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3
del decret 170/2002, d’11 de juny.
f) Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret
170/2002, d’11 de juny i en relació amb els delictes que s’hi esmenten.
L’Ajuntament lliurarà un carnet o tarja acreditativa a les persones que disposin
d’aquesta llicència. El/la titular de la llicència haurà de presentar anualment a
l’Ajuntament el rebut de pagament de la pòlissa d’assegurances obligatòria. En
cas de manca d’assegurances o de la seva renovació, es considerarà que manca
habilitació, cosa que comportarà l’obligatorietat d’ingrés de l’animal al centre
d’acollida, essent les despeses que se’n derivin, a càrrec del darrer posseïdor de
l’animal. El propietari de l’animal podrà sol·licitar una ampliació del termini
establert a l’article 61 de la present ordenança, fins a un màxim total de 60 dies
hàbils, per recuperar l’animal, presentant la documentació que acredita que ja no
manca habilitació i havent pagat la quantitat corresponent al centre d’acolliment.
Article 42. Validesa de la llicència
1. La llicència té un període de validesa de 5 anys, tot i que pot ser renovada
successivament. No obstant, la llicència perd la seva vigència en el moment
en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per a
la seva obtenció.
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2. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència
administrativa en vigor, acordada en via judicial o administrativa seran causa per
denegar l’expedició d’altra nova o la renovació de la que es té, fins que aquestes
s’hagin aixecat.
3. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser
comunicada al registre censal municipal, pel seu titular en el termini de 15 dies,
comptats de la data en què es produeixi.
Article 43. Inscripció d’incidències
Al Registre municipal d’animals de companyia s’anotaran els incidents produïts
per gossos potencialment perillosos coneguts per les autoritats administratives o
judicials
Article 44. Instal·lacions
1. Els animals potencialment perillosos han de disposar d’una instal·lació segura.
La tipologia de les instal·lacions es regulen per la normativa específica,
concretament a l’art. 2 de la llei 10/1999 sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
2. En el cas que no disposin d’una instal·lació segura romandran lligats només
durant el termini que atorgui l’Ajuntament perquè es prenguin les mesures
adients per condicionar la instal·lació d’acord amb allò establert per la normativa
específica.
Article 45. Presència de gossos potencialment perillosos a la via o espais
públics
1. A les vies públiques i als llocs i als espais d’ús i serveis públics en general, i
fins i tot en sòl rústic, aquests gossos han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió i en cap cas no poden ésser conduïts per menors d’edat.
2. La cadena o corretja amb la qual es controlin aquests gossos ha de ser no
extensible i de menys de 2 metres.
3. No es pot portar més d’un gos d’aquest tipus per persona.
4. La persona que els condueixi i controli ha de portar sempre la llicència
administrativa.
Article 46. Transport d’animals perillosos.
El transport d’animals potencialment perillosos haurà d’efectuar-se de
conformitat a la normativa específica sobre benestar animal i s’hauran d’adoptar
les mesures preventives que les circumstàncies aconsellin per garantir la
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seguretat de les persones, béns i altres animals, durant els temps de transport i
espera de càrrega i descàrrega.

TÍTOL IV: EXÒTICS I ALTRES ANIMALS
CAPÍTOL I: ANIMALS EXÒTICS I ALTRES ANIMALS NO CONSIDERATS DE
COMPANYIA
Article 47. Animals exòtics
La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està
condicionada al compliment de les condicions següents:
1. La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regirà pel que estableixen
els tractats i convenis internacionals d’aplicació, per la normativa comunitària i
pel que prescriu el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals., la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de
sanitat animal, i les disposicions que les desenvolupen o substitueixen.
2. Els propietaris d’una espècie de fauna no autòctona, sempre que sigui
permesa la seva tinença, hauran d’acreditar documentalment la seva
procedència legal.
3. No és permesa la tinença d’animals d’agressivitat manifesta o que poden
representar un perill sense perjudici de que disposi la normativa d’aplicació.
4. En tot moment aquests animals estaran allotjats en un entorn adequat a la
seva espècie que garanteixi les seves necessitats i benestar.
Article 48. Fauna autòctona
Queda prohibida la tinença i l’exhibició pública d’animals d’espècies protegides
o llurs parts, ous o cries (vius o dissecats) excepte en aquells casos en què,
d'acord amb la normativa vigent, s'autoritzi excepcionalment per raons d'ordre
educatiu, cultural i d'altres regulats per la normativa específica. Es prohibeix
qualsevol altra actuació, activitat o transacció relacionada amb aquests animals.
Article 49. Animals domèstics no considerats de companyia
La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats
de consum humà (conills, aus de corral, etc.) o per oci en domicilis particulars
resta sotmesa a autorització expressa de l’Ajuntament. L’autorització
determinarà les obligacions del propietari de l’animal no considerat de
companyia, i farà referència a les condicions higièniques i sanitàries i les
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referents a l’absència de molèsties i perillositat per part de l’animal i a les
mesures preventives apropiades i suficients per prevenir escapaments,
alliberaments i abocaments.
La tinença i criança dels animals a què fa referència el paràgraf anterior serà
considerada una activitat econòmica quan el nombre d’animals excedeixi el límit
inferior del que recull l’Annex III de la LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats o la normativa vigent que la
substitueixi.
En aquest cas caldrà que el posseïdor sol·liciti i obtingui la corresponent llicència
municipal ambiental. En qualsevol cas, per motius de sanitat animal i zoonosis,
la tinença d’animals domèstics de producció requereix la comunicació i el tràmit
oportú en l’oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
En principi, i llevat d’autorització expressa que recollirà les condicions
específiques de l’excepció, no s’autoritzarà dins del nucli urbà consolidat, el
manteniment de bovins de producció làctia (vaqueries), la cria d’animals per al
consum (porcs, xais, aus de corral, conills, galls, ànecs, gallines, coloms, etc.),
la tinença i criança de grans animals (cavalls, etc.), estiguin o no destinats al
consum o a l’oci, ni les activitats de pasturatge en el sòl urbà del municipi, i
particularment en els domicilis.
Només excepcionalment poden atorgar-se permisos o llicències municipals per
aquestes activitats, sempre que es garanteixin plenament les condicions
sanitàries exigibles i no s’ocasionin molèsties al veïnat als que en tot cas se’ls
haurà d’obrir un tràmit d’audiència.
CAPÍTOL II: ANIMALS PERIDOMÈSTICS
Article 50. Control
L'Ajuntament és responsable del control de les poblacions d’animals
peridomèstics a la via pública i instal·lacions municipals. Dins l’àmbit privat,
l’ajuntament pot requerir-ne el control.
Article 51. Mesures
És obligació de les persones propietàries dels immobles l'establiment de
mesures dissuasives o correctores adients als habitatges, així com, en aquells
en què el seu estat precari ho requereixi, l'establiment d'aquelles obres
infraestructurals necessàries per tal d'evitar la instal·lació, l’establiment i la cria
d'animals peridomèstics.
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TÍTOL V. CONTROL DE L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA
Article 52. Vigilància i denúncia del compliment d’aquesta Ordenança
La vigilància i denúncia dels articles d’aquesta ordenança podrà ser feta per
qualsevol empleat/empleada municipal. També qualsevol persona que percebi
quelcom incompliment i/o infracció d’aquesta Ordenança ho podrà denunciar a
l’Ajuntament.
Article 53. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de
l’Ordenança
1. Qualsevol persona té el dret i de posar en coneixement de l’Ajuntament
l’existència d’un determinat fet que pugui ser constitutiu d’una infracció d’allò
establert a la normativa aplicable i en aquesta Ordenança.
2. La denúncia haurà d’expressar la identitat de la persona o persones que les
presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva
comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones presumptament
responsables, així com totes les proves que estimin oportú presentar i hauran
d'estar signades.
Article 54. Conductes obstruccionistes a les tasques de control
En els àmbits d’aplicació d’aquesta Ordenança, no es permeten les conductes
següents:
a) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació
requerida pel personal funcionari que actua en compliment de les seves funcions.
b) Subministrar al personal funcionari, en compliment de les seves tasques
de controlo sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que
indueixi a error de manera explícita o implícita.
c) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per
les autoritats municipals o el seu personal autoritzat.

TÍTOL VI. DISCIPLINA DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS
Article 55. Règim d’infraccions
Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció les accions i
omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i prohibicions
que estableixen el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals, La Llei 10/1999, de 30 de juliol,
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sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la Ley 50/1999,
de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos., el Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, i d’altres que es
desenvolupin, amb les tipificacions i sancions que aquestes determinin.
A més la present Ordenança també tipifica i sanciona accions o actuacions no
previstes per la normativa descrita, i que es detallen als següents articles.
Serà responsable de les infraccions administratives i destinatària de les sancions
qualsevol persona física o jurídica que per acció o omissió hagi comès la
infracció.
Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones
físiques o jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la
responsabilitat és solidària.
Article 56. Classificació de les infraccions
1.Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les
accions i omissions tipificades com a tals per aquesta ordenança.
2.Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 57. Tipificació de les infraccions.
1. Infraccions molt greus. S’estableixen com a infraccions molt greus:
a) La tinença o possessió sense censar de gossos considerats perillosos.
b) La tinença o possessió de gossos considerats perillosos en el domicili urbà o
rural sense adoptar les mesures corresponents de seguretat per les persones,
com lligar-los o tancar-los en un espai que tingui les condicions establertes per
al manteniment d’aquest tipus d’animals.
c) L’abandonament de gossos de qualsevol característica o els maltractaments
d) La reiteració de faltes greus.
e) La venda de gossos per a l’experimentació.
f) La venda ambulant de gossos.
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g) L’organització de lluites i espectacles que provoquin el sofriment, lesions o la
mort dels animals.
h) L’esterilització de gossos sense la intervenció facultativa del veterinari.
2. Infraccions greus. S’estableixen com a infraccions greus:
a) Tenir gossos considerats no perillosos sense censar.
b) No retirar les dejeccions del gos de la via pública.
c) Passejar fora del propi domicili gossos considerats perillosos sense ser
conduïts amb la cadena o corretja, el corresponent collar, el carnet sanitari i el
morrió.
d) No realitzar els tractaments obligatoris.
e) Portar gossos en llocs no autoritzats.
3.Infraccions lleus. S’estableixen com a infraccions lleus:
a) Alimentar els animals a la via pública.
b) Que l’animal no porti el collar o el carnet sanitari, tot i romandre censat.
c) No comunicar a l’Ajuntament la transferència de la propietat sobre l’animal o
el canvi de domicili o la mort de l’animal.
d) Qualsevol altra acció que signifiqui falta d’higiene o produeixi molèsties a les
persones.
Article 58. Sancions.
1.Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança seran sancionades amb
multes entre 100 a 1.000 euros i amb el comís dels animals, en els casos de
faltes greus i molt greus. Tot això, sense perjudici de les facultats que la Llei
10/1999 atorga a l’Ajuntament en virtut de la Delegació prevista en l’art. 13 de
l’esmentat text legal.
2.La quantia de les sancions serà la següent:
a) Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multes de 100 a 300 euros.
b) Les infraccions greus podran ser sancionades amb una multa de 301 a 500
euros.
C )Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb una multa de 501 a
1.000 euros.
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3.Les sancions s’imposaran d’acord amb els següents criteris de graduació:
a) La gravetat de la infracció.
b) L’existència d’intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència.
e) La reiteració.
f) La capacitació econòmica de la persona infractora.
4.S’entén que existeix reincidència quan en el termini d’un any s’hagin comès
més d’una infracció d’aquesta Ordenança i hagi estat declarada per resolució
ferma. S’entén que existeix reiteració quan el procediment sancionador s’hagi
incoat per més d’un acte o omissió tipificats com a infraccions per aquesta
Ordenança, quan s’estan instruint altres procediments sancionadors o quan el
responsable ja hagi estat sancionat per infraccions d’aquesta Ordenança.
5.En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la
comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per l’infractor/a que el
compliment de les normes transgredides.

Article 59. Pagament anticipat de la sanció
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant
el pagament voluntari de la sanció. En tal cas s'aplicarà una reducció del 20 %
de l'import de la multa. L'efectivitat d'aquesta reducció estarà condicionada a que
el sancionat desisteixi o renunciï a qualsevol acció o a presentar recurs en via
administrativa o contenciosa. contra la sanció.
2. Aquest pagament implicarà la terminació del procediment, llevat del que fa a
la restauració de la realitat física alterada i a la determinació de la indemnització
pels danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.
Article 60. Substitució de les multes i de la reparació de danys per treballs
en benefici de la comunitat.
1.L’Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la sanció de multa
per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de
treballs per la comunitat, sempre amb el consentiment de les persones
interessades.
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2.La imposició de la multa pot comportar el comís de l’animal animals objecte o
subjecte de la infracció com a mesura cautelar a criteri del personal facultatiu o
dels funcionaris i agents encarregats de la vigilància.
3.Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors d’aquest article i
de conformitat amb el que disposa la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels
animals, l’Ajuntament pot instruir, en qualsevol cas, els expedients sancionadors
i elevar-los a l’autoritat administrativa competent perquè els resolgui.
4.Les multes i les despeses es podran exigir per la via de constrenyiment una
vegada complerts els terminis per al seu compliment en voluntària.
Article 61. La potestat sancionadora municipal
La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta
ordenança correspondrà a l’Alcalde/Alcaldessa de conformitat amb el que
disposa el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Article 62. Prescripció i caducitat
La prescripció i la caducitat d'infraccions i sancions es regiran per la legislació
administrativa sancionadora general, sens perjudici del que disposi la legislació
sectorial.
Article 63. Responsabilitats
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta Ordenança no exclou la
responsabilitat civil i penal i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que
pugui correspondre al sancionat.
Article 64. El comís
1. En cas d’indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança
que suposin raonablement risc per a la seguretat o salut de les persones, o
generi molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques)
l'Ajuntament podrà comissar els animals, amb caràcter preventiu fins a la
resolució de l'expedient sancionador corresponent o la fi de les circumstàncies
que el van determinar. En el cas que la persona sigui sancionada es determinarà
la destinació de l’animal.
2. Les despeses fins a la resolució de l'expedient i les de les actuacions
relacionades amb aquest aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora
de l'animal.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Normes d’aplicació supletòria
En tot allò no regulat per aquesta Ordenança, s’aplicarà el 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, 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 la Llei 8/2003,
de 24 d'abril, de sanitat animal, i els reglaments que les desenvolupen.
Segona. Actualització de l’ordenança
Qualsevol modificació normativa posterior a l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança que afecti imperativament al seu contingut implicarà la derogació
automàtica de la part de la present ordenança que s’hi oposi a la nova normativa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació del seu text
íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i romandrà vigent fins que
s’acordi la seva derogació.
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