ORDENANÇA GENERAL

TINENÇA D’ANIMALS DE
COMPANYIA

TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA

Article 1r.
1.- Aquesta ordenança regula la tinença d'animals de companyia en el terme
municipal de Torrelavit ( Alt Penedès.
2.- Són animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de
viure amb l'home, en especial totes les subespècies i varietats de gats (Felius catus) i
totes les subespècies i varietats de gossos (Canis familiarus).

Article 2n.
La tinença d'altres animals domèstics no qualificats com de companyia i d'animals
salvatges en domicilis particulars estarà sotmesa a l'autorització expressa d'aquest
Ajuntament.
L'autorització determinarà les obligacions del propietari de l'animal no considerat de
companyia. Es farà referència a les condicions higiènico-sanitàries i les referents a
l'absència de molèsties i perillossitat per part de l'animal.

TITOL I
NORMES GENERALS
CAPÍTOL PRIMER
NORMES SANITÀRIES

Article 3r.
Els veterinaris de l'Administració Pública, les clíniques i els consultoris veterinaris han
de dur un arxiu amb la fitxa clínica de animals objecte de vacunació o de tractament
obligatori, el qual ha de estar a disposició de l'autoritat competent.

Article 4t.
1.- Qualsevol veterinari, està obligat a comunicar tota malaltia transmissible animal, al
Departament de Sanitat de l'Ajuntament, perquè, independentment de les mesures
zoo-sanitàries individuals, es posin en marxa les corresponents mesures higiènicosanitàries de protecció civil.

2.- Si cal sacrificar l'animal, s'haurà de fer sota control i responsabilitat d'un veterinari,
utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment, i que provoquin una pèrdua de
consciència immediata.

Article 5è.
A partir de l'edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors de gossos i/o
altres animals domèstics, estaran obligats a vacunar-los contra aquelles malalties
objectes de prevenció.
Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària,
en la qual s'especificaran les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les
dades precises de l'identitat del propietari.

Article 6è.
Els propietaris de gossos que hagin causat lesions a persones per motiu d'agressió,
mentre es mantinguin les condicions epidemiològiques actuals, estan obligats a :
1) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida,
als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
2) Comunicar-ho en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets al departament
de Sanitat d'aquest Ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
3) Sotmetre a l'animal agressor a l'observació veterinària obligatòria, en el Centre
Municipal de Zoonosi o, prèvia autorització, a qualsevol consulta veterinària d'exercici
lliure i seguir les disposicions que determini el veterinari.
4) Presentar al departament de Sanitat o a on aquest determini, la documentació
sanitària del gos, i el certificat de l'Observació Veterinària, en un termini no superior a
les 48 hores de produïda la lesió, i als 14 dies d'iniciada l'observació veterinària.
5) Comunicar al departament de Sanitat qualsevol incidència que es produeixi (mor de
l'animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat etc.) durant el període d'observació
veterinària.
6) Quant les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l'autoritat sanitària
municipal, podrà obligar a recloure l'animal agressor al Dipòsit municipal d'animals per
realitzar-hi el període d'observació veterinària.
Si l'animal té propietari conegut, les despeses de manteniment aniran al seu càrrec.

Article 7è.
Els veterinaris de l’Administració Pública, les clíniques i els consultoris veterinaris

privats, han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o
tractament obligatori.
CAPÍTOL SEGON
CENS MUNICIPAL

Article 8è.
Els posseïdors de gossos i que ho són per qualsevol títol, els han de censar en el
corresponent Cens Municipal, dins el termini màxim d'un mes comptat a partir de la
data de naixement o adquisició de l'animal.

Article 9è.
En el moment del registre al corresponent Cens Municipal, serà entregada al
propietari la xapa censal municipal, la qual s'haurà de col·locar al gos i renovar-se
cada any, en els períodes establerts per l'autoritat sanitària municipal.

Article 10è.
1.- La mort o desaparició de l'animal haurà d'ésser comunicada al citat Cens
Municipal en un termini màxim de 15 dies de la data de la mort o desaparició, amb la
documentació de l'animal.
2.- Les persones que transfereixen la propietat d'un animal, canviïn l'adreça o de
població estan obligats a comunicar-ho al Cens Municipal en un termini no superior a
15 dies, indicant les dades del nou propietari i/o la nova adreça.

CAPÍTOL TERCER
NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIA

Article 11è.
Els veterinaris i posseïdors d'animals de companyia tenen l'obligació de mantenir-los
en adequades condicions higiènico-sanitàries, i en aquest sentit hauran d'estar
correctament vacunats, desaprofitats, allotjats, alimentats i controlats.

Article 12è.
L'Ajuntament autoritzarà la tinença d'animals en domicilis particulars sempre que es

compleixin les condicions següents:
a) La custòdia de l'animal no ha de representar cap perill, ni sanitari, ni incomoditat
pels veïns o altres animals.
b) Es tindrà en compte si les comunitats de veïns-propietaris han previst la possibilitat
de tinença d'animals en els habitatges i no hi hagi cap impediment sobre això en el
reglament de les referides comunitats.

Article 13è.
De conformitat amb la legislació aplicable resta expressament prohibit:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica
que els causi sofriments o danys injustificats.
b) Abandonar-los
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènico-sanitari.
d) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de
necessitat o per mantenir les característiques de la raça.
e) No facilitar-los l'alimentació necessària per subsistir.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d'animals.
g) Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de l'Administració
h) Vendre'ls a menors de catorze anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui en
tenen la pàtria potestat o custòdia.
i) Exercir la venda ambulant d'animals de companyia.
f) L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquests els poden
ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, a bé
si pot ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.

Article 14è.
1.- Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els vianants
no prenguin cap mal ni que l'animal pugui abandonar el recinte i atacar a qui circuli
per la via pública.
2.- S'haurà de col·locar en lloc visible un rètol advertint del perill de l'existència d'un

gos vigilant al recinte.

Article 15è.
El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari,
és responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que ocasioni i al medi natural en
general, d'acord amb el que estableix l'article 1905 del Codi Civil.

T I T O L II
PRESENCIA D'ANIMALS A LA VIA PUBLICA I ESTABLIMENTS PÚBLICS

Article 16è
1.- A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la
xapa numerada del Cens.
2.- Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals sigui
raonablement previsible, donada la seva natura i característiques.
3.- L'ús de morrió podrà ésser ordenat per l'autoritat municipal quan les
circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes.

Article 17è.
1.- El trasllat de gossos i gats per mitjà del transport públic es realitzarà d'acord amb
les disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats
competents en cadascun dels casos.
2.- Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics urbans,
sempre que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higiènicosanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.

Article 18è.
1.- L'entrada de gossos a tota mena de locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments queda expressament prohibit.
2.- Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les
piscines públiques durant la temporada de banys.
3.- Els propietaris d'establiments públics de tota mena, tals com hotels, pensions,
restaurants, bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri podran prohibir l'entrada i

permanència de gossos en llurs establiments. Encara comptant amb la seva
autorització, s'exigirà que tinguin el morrió col·locat i que vagin subjectes per corretja o
cadena.
4.- Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos guia dels
invidents.

Article 19è.
1.- Els posseïdors de gossos han d'adoptar mesures per a no embrutar amb les
deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs i parcs de vianants. Els
posseïdors de gossos són responsables de recollir els excrements convenientment,
mitjançant bosses de plàstic o paper.
2.- Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques, en
general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals
són responsables de l'eliminació correcta d'aquestes deposicions. En cas que es
produeixi la infracció d'aquesta norma. els agents de l'autoritat municipal podran
requerir al propietari o la persona que condueixi el gos perquè procedeixi a retirar les
deposicions de l'animal. Cas de no ser atesos en el seu requeriment podran
interposar la sanció pertinent.

CAPITOL QUART
RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS VAGABUNDS

Article 20è.
1.- Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l'origen
o del propietari, ni va acompanyat de cap persona.
En aquest supòsit, l'Ajuntament o, si s'escau, l'entitat supramunicipal corresponent,
s'han de fer càrrec de l'animal i l'han de retenir fins que és recuperat, cedit o sacrificat.
2.- El termini per recuperar un animal sense identificació és de 8 dies.
3.- Cas que l'animal porti placa d'identificació, per part dels corresponents serveis
municipals s'avisarà al propietari que disposarà d'un termini de deu dies per
recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que hagi ocasionat el manteniment.
Un cop transcorregut aquest temps, si el propietari no ha satisfet l'abonament de les
despeses, es considerarà l'animal com legalment abandonat.

Article 21è.
Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals,
l'Ajuntament podrà sacrificar-los o donar-los en adopció, prèviament esterilitzats en
aquest últim cas.
Tant el sacrifici com l'esterilització es faran sota control de la inspecció veterinària
municipal, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una
pèrdua de consciència immediata.

CAPITOL CINQUÈ
RÈGIM SANCIONADOR

Article 22è.
Règim d’infraccions
Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les
accions i omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i
prohibicions que estableixen la Llei de protecció dels animals, la Llei sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la Llei de sanitat animal, les
normes que les desenvolupen i la present ordenança, en tot allò que és relacionat
amb les competències i responsabilitats de l’Ajuntament.
En els supòsits de maltractaments i d’abandó d’animals en condicions que pugui
perillar la seva vida o integritat o d’altres conductes tipificades com a delicte o falta
en el Codi Penal, podran trametre’s les actuacions a l’autoritat competent pe a la
seva persecució penal.
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.

Article 23è.
Tipificació de les infraccions
Sens perjudici del previst en l’article anterior, les conductes tipificades con infracció
en aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 24è.
Infraccions lleus

Són infraccions administratives lleus d’aquesta ordenança, de la Llei de protecció
dels animals i la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, les accions o les omissions següents:
1. La possessió d’un gos, d’un gat o un altre animal subjecte a registre, no
inscrits en el registre censal del municipi
2. No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació
i/o tractament obligatori, d’acord amb l’establert a la Llei de protecció dels
animals
3. 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
4. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa
5. Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l’article 8 de
la llei de protecció dels animals
6. No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin
d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la
Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació
a aquesta identificació
7. No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el
certificat corresponent al curs de cuidador o cuidadora d’animals, reconegut
oficialment
8. Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals,
sense l’autorització administrativa prèvia
9. Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de
poblacions d’animals vertebrats
10. No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis
Zoològics
11. No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoologics
i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de
taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat per l’administració competent
12. Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals
13. Tenir espècies incloses en l’annex de la llei de protecció dels animals, amb la
categoria D, i també parts, ous, cries, o productes obtinguts a partir d’aquests
exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats
14. Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats
15. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam
16. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de
seguretat, si no els comporta un risc greu per a la salut
17. No evitar la fugida d’animals
18. Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius
19. Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent
20. No donar als animals l’atenció veterinària necessària, si això no els causa
perjudicis greus
21. Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic

22. No comunicar a l’Ajuntament la defunció o la desaparició d’animals de
companyia, o els canvis de dades que hagin de tenir accés en el registre
23. No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre específic
del municipi
24. No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats
potencialment perillosos
25. Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l’article 19
d’aquesta Ordenança
26. Alimentar els animals a les vies o espais públics, excepte quan ho facin
persones degudament autoritzades per l’ajuntament per al manteniment de
les colònies controlades de gats
27. No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi
l’Ajuntament
28. Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais, incloses les
vies urbanes, i/o deixar-los beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts
públiques
29. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que no tinguin
transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i
ciutadanes
30. No disposar del rètol que adverteixi de l’existència d’un gos de guarda o
vigilància
31. L’entrada de gossos i gats en establiments als quals tenen prohibit l’accés, i
l’admissió d’aquest accés
32. Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança o de la normativa aplicable
que no hagi estat tipificada de greu o molt greu

Article 25è.
Infraccions greus
Són infraccions administratives greus d’aquesta ordenança, de la llei de protecció
dels animals i la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, les accions o les omissions següents:
1. El manteniment dels animals sense l’alimentació necessària o en
instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de
benestar i de seguretat, si els comporta un greu risc per a la salut
2. No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia,
o no tenir-lo diligenciat per l’administració competent
3. No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els
tractaments obligatoris
4. Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits
establerts en el títol IV de la Llei de protecció dels animals
5. Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre
certamen autoritzat
6. Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat

declarats nuclis zoològics
7. Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni control veterinaris
8. No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentaria
s’estableixi o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per llurs
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi
ambient
9. Fer tir al colom
10. Incomplir l’obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les
malalties a què es refereix l’article 24.1.c. de la Llei de protecció dels animals
11. No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals
12. Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències
greus per a la salut
13. Fer matances públiques d’animals
14. Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s’utilitzen animals
15. Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles
16. Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent
17. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l’exhibició pública d’animals, i també de parts, d’ous o de cries d’exemplars
d’espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per
tractats i convenis internacionals vigents a l’Estat espanyol
18. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en
l’annex de la Llei de Protecció d’animals amb la categoria C, i també de parts,
d’ous, de cries o de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars
19. Practicar la caça, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les
espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també de parts, d’ous, de
cries o de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos
reglamentats o autoritzats
20. La manca d’inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics
21. Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció
d’instal·lacions que allotgin animals
22. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la
salut
23. Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap
risc per a l’animal
24. Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça
està prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel
Departament de Medi Ambient
25. Incomplir les obligacions establertes per l’article 22.5 de la Llei de protecció
dels animals per tal de procurar el benestar dels animals emprats en curses
una vegada finalitzada llur participació en aquestes
26. Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels animals
que no estan identificats i enregistrats en el Registre d’Animals de
Competició
27. Posseir o fer servir arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, dels
especificats en l’annex 3 del Reial decret 1095/1989, del 8 de setembre, pel

qual es declaren les espècies de caça i pesca i s’estableixen les normes per
a llur protecció, o bé en la norma que els substitueixi, llevat dels casos
reglamentats o autoritzats
28. Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els
supòsits determinats legalment
29. No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que
allotgin a gossos considerats potencialment perillosos
30. Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense
morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i
en els llocs i espais públics en general
31. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos
32. No evitar les amenaces o atacs a persones o baralles amb altres gossos
33. Realitzar activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial
34. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades
judicial o governativament de la seva tinença
35. Vendre els animals a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració
36. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de
seguretat que presentin perill o molèsties greus pel veïnat o d’altres persones
37. Tenir animals en terrasses, patis, balcons, celoberts i altres indrets on puguin
causar molèsties greus al veïnat
38. Permetre l’entrada d’animals als establiments relacionats a l’article 18.1 i la
no senyalització, quan s’escaigui aquesta prohibició
39. No sotmetre l’animal a observació veterinària contemplada a l’article 11
d’aquesta ordenança
40. No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels llocs destinats
a tal fi, també negar-se previ requeriment a retirar les deposicions, essent les
dues infraccions descrites de caràcter independent
41. No complir les condicions de trasllat dels animals en vehicles segons el que
estableix l’article 17 d’aquesta Ordenança
42. La circulació de gossos per les vies públiques, llocs i espais públics en
general, sense complir les obligacions de vigilància i seguretat establertes en
aquesta ordenança
43. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o
documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents en
el compliment de les seves funcions, així com subministrar informació o
documentació falsa
44. No sol·licitar la preceptiva llicència municipal pels establiments o activitats en
els casos en què sigui preceptiva o l’incompliment dels requisits exigits per la
seva instal·lació o funcionament
45. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que tinguin
transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i
ciutadanes
46. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any

Article 26è.
Infraccions molt greus
Són infraccions administratives molt greus d’aquesta ordenança, de la llei de
protecció dels animals i la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, objecte de la potestat sancionadora prevista en aquesta ordenança les
accions o les omissions següents:
1. Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències
molt greus per a la salut
2. Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l’article 11.1 de la Llei
de protecció dels animals
3. Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin
comportar danys greus
4. Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l’ús d’armes de foc sense
l’autorització corresponent del Departament de Medi Ambient
5. No evitar la fugida d’animals d’espècies exòtiques o d’espècies híbrides, de
manera que pugui comportar una alteració ecològica greu
6. Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense
control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per la
Llei de protecció dels animals
7. Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar
en aquest tipus d’actes
8. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els
perjudicis als animals són molt greus
9. No comunicar les malalties transmissibles de declaració obligatòria a
l’Ajuntament
10. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l’exhibició pública d’animals o dels ous i les cries d’exemplars d’espècies de
la fauna autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en
perill d’extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l’Estat
espanyol
11. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses a la
Llei de protecció dels animals en l’annex amb les categories A i B, i també de
parts, d’ous i de cries d’aquests exemplars
12. Realitzar activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades
13. Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència
14. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment
perillós a qui no disposi de llicència
15. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any

Article 27è.
Potestat sancionadora i òrgans competents
1.

Per imposar les sancions tipificades en aquesta ordenança 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 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener

2. La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta
ordenança correspondrà a l’Alcalde tret dels supòsits següents:
a)

Al Ple per a aquelles accions o omissions tipificades com a infraccions
greus i molt greus

b)

A l’autoritat que pertoqui de les especificades en l’article 37 de la Llei
22/2003 de protecció dels animals, per aquelles accions o omissions
tipificades com a greus i molt greus i que no afectin a la tinença de
gossos potencialment perillosos i les relatives a la fauna salvatge
autòctona

Article 28è.
Sancions
Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta ordenança i a
la
Llei
de
protecció
d’animals
poden
ser
sancionades:
a) Amb multes de 100,00€ fins a 350,00€ les considerades com a lleus.
b) Amb multes de 351,00€ fins a 1.000,00€ les considerades com a greus.
c) Amb multes de 1.001,00 fins a 2.000,00€ les considerades com a molt greus.

Article 29è.
Criteris de graduació de les sancions
1.

En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte per a graduar la
quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris
següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa,
tant a persones com animals
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió
de la infracció

c) La intencionalitat o negligència en la comissió de la infracció
d) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions
e) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de
reparació
f) El volum de negoci de l’establiment
g) La capacitat econòmica de la persona infractora
h) El fet que hi hagi un requeriment previ
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

3.

Davant la comissió d’infraccions de caràcter lleu es poden dur a terme
actuacions d’educació ambiental o d’advertiment, sense necessitat d’iniciar
un procediment sancionador. S’admet que l’import de la multa es compensi,
amb el consentiment de la persona interessada, per col·laboracions amb
societats protectores d’animals, amb centres d’acollida, assistència a cursos
o xerrades sobre el benestar dels animals, neteja de deposicions d’animals
en espais públics i altres mesures anàlogues

4.

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

5.

Quan la infracció comesa causi una important alarma o transcendència
social o concorrin circumstàncies que a consideració de l’Ajuntament sigui
convenient per a l’interès públic sancionar-la en major quantia que la prevista
en aquesta ordenança, s’elevarà l’expedient a l’autoritat administrativa
corresponent per tal que se sancioni d’acord amb allò que estableix el Títol
VII de la llei 22/2003, de protecció dels animals a Catalunya

Article 30è.
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 31è.
El comís

En cas d’indicis racionals de faltes greus o molt greus, 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.
Les despeses fins a la resolució de l’expedient i les de les actuacions relacionades
amb aquest aniran a càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.

Article 32è.
Multes coercitives
1.

Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes per
la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, se la podrà requerir
perquè en un termini suficient, procedeixin al seu compliment, amb l’advertència
que, en cas contrari, s’imposarà una multa coercitiva, amb assenyalament de
quantia, si escau, i fins un màxim de 500€ sense perjudici de les sancions que
poguessin ser aplicables

2.

En cas d’incompliment es podrà efectuar requeriments successius fins a un
màxim de tres. En cada requeriment la multa coercitiva pot ésser incrementada
en el 20 per cent de l’acordada en el requeriment anterior

3.

Els terminis concedits han d’ésser suficients per a poder dur a terme la
mesura de què es tracti, així com per evitar els danys que es puguin produir de
no executar la mesura al seu temps

Article 33è.
Aquesta ordenança que consta de trenta-tres articles fou aprovada inicialment pel Ple
en sessió celebrada el dia 1 d’octubre de 2013, entrarà en vigor una vegada
aprovada definitivament i desprès d’haver transcorreguts 15 dies hàbils des de la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del seu text íntegre i complert, i
regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.

L'Alcalde,

El Secretari,

Ramon Riera i Bruch

Xavier Rodado Honorato

