ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS EN EL TERME
MUNICIPAL DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
TÍTOL I: OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1: Objecte de l’ordenança
Aquesta ordenança té per objecte:
1. La regulació, en tot el terme municipal de La Tallada d’Empordà, del control i la tinença
d’animals.
2. L’assoliment del màxim nivell de protecció i benestar dels animals, afavorint una
responsabilitat més elevada i una conducta més cívica en la defensa i la preservació dels
animals.
3. La garantia d’una correcta convivència entre aquests i les persones, reduint al màxim les
molèsties que es puguin ocasionar.
4. Els beneficis que els animals aporten a les persones i a la societat en general, incideix
en els aspectes relacionats amb les condicions de manteniment dels animals, la higiene i
la salut pública i les mesures que afecten a la seguretat ciutadana.
5. La creació d’un cens d’animals domèstics i de companyia.
Article 2: Fonaments de dret
La present ordenança està redactada d’acord amb allò que disposa la legislació vigent:
- Decret Legislatiu, 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
Protecció dels animals (DOGC núm. 5113, de 17 d’abril de 2008)
- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de
les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,
d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural i, de la Llei
4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental (DOGC
núm. 4690, de03/08/2006).
- Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926, 16/07/2003).
- Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals (DOGC núm. 967, 18/03/1988).
- Llei 3/1994, de 20 d’abril, de modificació de la Llei 3/88 de protecció dels animals (DOGC
núm. 1890, 29/04/1994).
- Llei 18/1998, de 28 de desembre, de modificació de la Llei 3/88 de protecció dels
animals (DOGC núm. 2801, 08/01/1999).
- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos (DOGC núm. 2948, 09/08/1999).
- Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos (DOGC núm. 3663, 25/06/2002).
- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim de tinença d’animals perillosos (BOE
núm. 307, 24/12/1999).
- Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals considerats potencialment
perillosos (BOE núm. 74, 27/03/2002).
- Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment
dels animals de companyia (DOGC núm. 2817, 01/02/1999).
- Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre
general dels animals de companyia (DOGC núm. 2798, 04/04/1999).
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Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que regula l’accés a l’entorn de les persones amb
disminució visual acompanyades de gossos pigall (DOGC núm. 1809, 15/10/1993).
Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de Nuclis Zoològics (DOGC
núm. 1087, 30/12/1988).

TÍTOL II: REGISTRE CENSAL I IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA
Article 3: Registre censal municipal
L’Ajuntament crea el Registre censal municipal d’animals de companyia en el qual
s’inscriuran els gossos, els gats i les fures (i els altres animals que es determinin per
ordenança) que resideixen de manera habitual al municipi.
En el Registre censal hi figuraran, com a mínim, les dades que es descriuen a continuació,
per tal d’establir una base de dades d’identificació i registre d’animals domèstics de
companyia:
1. Dades de la persona propietària i/o posseïdora de l’animal:
Nom i cognoms
NIF
Domicili i telèfon
2. Dades d’identificació veterinària de l’animal:
Nom de l’animal
Espècie i raça
Sexe
Data de naixement
Sistema d’identificació utilitzat i codi d’identificació
Domicili habitual de l’animal
En el Registre censal de l’ajuntament s’ha d’incloure un apartat específic per a gossos que
es considerin potencialment perillosos. En aquest cas, a més de les dades anteriorment
citades, es sol·licitarà:
Dades de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
Incidències relacionades amb l’animal (lesions, agressions o danys a persones o a
d’altres animals) conegudes per les autoritats administratives o judicials
Denúncies o sancions de què hagi estat objecte el posseïdor i/o propietari de
l’animal
Article 4: Inscripció en el Registre
La persona propietària o posseïdora d’un gos, un gat o una fura:
- Està obligada a fer la seva inscripció en el Registre general d’animals de companyia
(gestionat pel departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat).
- Disposa d’un termini de 3 mesos des del naixement de l’animal i de 30 dies des de la
data d’adquisició de l’animal, el canvi de residència, la mort de l’animal, la transferència
de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens, per a comunicar-ho al
Registre general.
- Està obligada a comunicar la desaparició o la pèrdua de l’animal a l’Ajuntament, de
manera que en quedi constància.

2/24

Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que provinguin d’altres
comunitats autònomes o de fora de l’Estat i que esdevinguin residents a Catalunya han de
validar-ne la identificació i registrar-los d’acord amb el procediment que s’estableixi per
ordenança.
Article 5: Identificació
Tots els gossos, els gats i les fures del terme municipal han d’estar identificats de forma
indeleble, així com d’altres espècies animals per raó de llur protecció, per raons de seguretat
de les persones o béns o per raons ambientals o de control sanitari, s’estableixi per
ordenança.
Aquesta identificació es farà mitjançant:
a) Una identificació electrònica amb la implantació d’un transponder homologat (càpsula
portadora d’un dispositiu electrònic –microxip- que conté un codi alfanumèric que permet
la identificació de l’animal).
b) Qualsevol dels altres mitjans d’identificació que es contemplin per via reglamentària.
La identificació dels animals s’ha de realitzar de conformitat amb les instruccions
contingudes en el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i
el Registre general d’animals de companyia.
La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha de lliurar a la persona
posseïdora de l’animal un document acreditatiu, en què, almenys constin les dades
establertes per l’article 3. Així mateix ha de comunicar les dades de la identificació al
Registre general d’animals de companyia en el termini de 20 dies, a comptar de la
identificació.
Aquest document acreditatiu del marcatge de l’animal és indispensable per a la seva
inscripció en el Registre general.
La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per a
fer qualsevol transacció de l’animal, i ha de constar en qualsevol documentació que faci
referència a l’animal. Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti la identificació
de l’animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona
posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.
La identificació dels gossos guia o pigall s’ha de fer mitjançant un distintiu de caràcter oficial
que ha de portar el gos en un lloc visible. Per poder acreditar que es tracta d’un gos guia,
aquest haurà hagut de ser ensinistrat en un centre de reconeguda solvència per a
l’acompanyament, conducció i l’ajut de les persones amb disminució visual.
Els gossos, els gats i les fures han de portar d’una manera permanent pels espais o les vies
públiques urbanes una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què
han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o
propietària.
Article 6: Taxa aplicable
L’Ajuntament podrà fixar, si ho creu convenient, a través d’ordenança fiscal, una taxa anual
de Registre censal d’animals de companyia, que hauran de pagar tots els propietaris o
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posseïdors d’animals, i l’import pel tràmit de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos.
Queden exempts d’aquesta taxa els invidents que tenen un gos guia a causa d’una
disminució visual, total o parcial, i les persones més grans de 60 anys que visquin soles
(caldrà justificar-ho amb un certificat del padró).
TÍTOL III: DE LA TINENÇA D’ANIMALS
Capítol I: Normes de caràcter general
Article 7: Autorització de tinença d’animals
Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals domèstics en els domicilis particulars,
sempre que es respectin les condicions higienicosanitàries de manteniment i que en cap cas
produeixi situació de perill, risc o molèsties per als veïns, per a d’altres persones en general
o per al propi animal.
D’acord amb l’establert en els articles 19 i 26 de la present ordenança, l’Ajuntament té
competència per sol·licitar el comís dels animals. Aquest comís té el caràcter de preventiu
fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar
la destinació final que s’ha de donar als animals comissats. Les despeses ocasionades pel
comís i les actuacions relacionades amb aquest són a compte del propietari i/o posseïdor
dels animals.
Article 8: Obligacions del propietari o posseïdor
Les persones propietàries o posseïdores d’animals regulats per la present ordenança estan
obligats a:
a) Mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord
amb les característiques de cada espècie. En aquest sentit, han de donar compliment a
allò que disposa el Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions
de manteniment dels animals de companyia.
b) Donar-los l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut. Proporcionar-los les cures
adients, tant en tractaments preventius de malalties com de guariments, i a aplicar les
mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal disposi.
c) La persona posseïdora d'animals procurarà evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com
de les cries d'aquests.
Article 9: Prohibicions
D’acord amb la legislació vigent, queden expressament prohibides les següents actuacions
respecte als animals:
a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els
produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del
comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció
veterinària.
c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de
benestar i de seguretat de l’animal.
e) No facilitar-los l’aliment necessari par al seu bon estat nutricional i de salut.
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f)

Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat
de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica,
per garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva.
g) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
h) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les
condicions higienicosanitàries.
i) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el
moviment necessari per a ells.
j) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat,
soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.
k) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
Article 10: Prohibicions de baralles d’animals i altres activitats
Cal atendre a la normativa vigent en matèria d’espectacles, pel que fa a realitzar activitats
recreatives i espectacles que infringeixin el que preveu la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de
protecció dels animals.
a)

Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o altres activitats, si aquests els
poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o
bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els
següents:
- Baralles de gossos
- Baralles de galls
- Matances públiques d’animals
- Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i d’altres assimilables
- Tir al colom i altres pràctiques assimilables
- Festa amb bous sense mort de l’animal (correbous), per ser una activitat no
considerada tradicional en el municipi.
- Les festes de braus

Article 11: Ensinistrament d’atac i defensa
1. Queda prohibit l’ensinistrament d’atac i defensa, excepte en les activitats de vigilància i
guarda d’empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat.
2. Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només poden ser realitzades
en els centres o les instal·lacions legalment autoritzades i per professionals que tinguin
la formació i els coneixements necessaris avalats per la titulació reconeguda oficialment.
Capítol II: Condicions de manteniment dels animals de companyia
Article 12: Obligacions bàsiques
D’acord amb l’establert al Decret 6/1999, de 26 de gener, els propietaris o posseïdors d’un
animal de companyia tenen l’obligació de:
1. Garantir la seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l’animal en condicions
higienico sanitàries adequades a la seva espècie.
2. Proporcionar-li 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.
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Article 13: Allotjament
1. Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres.
2. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o
en condicions climàtiques extremes.
3. La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer quotidianament, i s’han de mantenir
els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.
La retirada de les defecacions i les miccions, així com la neteja de les instal·lacions on
roman l’animal, s’ha de fer de manera que no es causin molèsties als veïns.
4. Els gossos de vigilància, i de forma general, els animals de companyia que es mantenen
lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions de forma permanent;
els animals de companyia amb edat subadulta han de disposar d’un major grau de
llibertat de moviments. Així mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc
destinat a protegir-los de la intempèrie.
5. Els animals de companyia mai no poden tenir com allotjament habitual els celoberts o
balcons, excepte que aquestes instal·lacions compleixin els requisits esmentats en els
punts anteriors d’aquest mateix article.
Els propietaris o posseïdors de l’animal hauran d’evitar que els animals amb els seus
sons, crits, cants, moviments o accions destorbin el descans dels veïns a qualsevol hora,
en definitiva, caldrà adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels
seus veïns sigui alterada pel comportament d’aquells. En aquest sentit, queda
especialment prohibit deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts,
des de les 22h fins a les 9h, animals domèstics que amb els seus sons, crits, cants,
moviments o accions destorbin el descans dels veïns.
En les demés hores del dia, hauran de ser retirats pels seus propietaris o encarregats,
quan notòriament ocasionin molèsties a la resta de veïns de l’immoble o als de les cases
del veïnat.
Article 14: Alimentació
Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable i neta, degudament protegida del
fred a l’hivern per evitar que es geli, i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en
quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
Article 15: Mitjans de subjecció
El contingut d’aquest article és d’aplicació als animals de companyia que, per causes
justificades, s’han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps
determinat.
1. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només
s’usaran quan la impossibilitat de col·locar una cadena escorredora sigui justificada.
2. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no poden
tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l’animal.
3. Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que
l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc.
4. Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu
enrotllament i la immobilització de l’animal.
5. En cap cas, el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la
mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.
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Article 16: Transport d’animals
Els criteris a seguir per traslladar correctament els animals són:
1. Disposar d’espai suficient que permeti com a mínim que aquests puguin aixecar-se i
jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. El mitjà de transport o l’embalatge tindrà la
finalitat de protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.
2. Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació
apropiada a intervals convenients segons el que s’estableixi per via reglamentària.
3. L’habitacle on es transportin haurà de tenir bones condicions higienicosanitàries,
conforme les necessitats fisiològiques i biològiques de cada espècie, i estar degudament
desinfectat i desinsectat.
4. En tot cas, es complirà la normativa de la Unió Europea relativa a aquest aspecte, i la
que derivi dels tractats internacionals signats per l’Estat Espanyol sobre aquesta matèria.
Capítol III: De l’abandonament, recollida, comís i recuperació d’animals
Article 17: Abandonament d’animals i captura
Està prohibit abandonar animals, però si el propietari d’un animal no pot continuar fent-se’n
càrrec, haurà d’oferir-lo a una associació de protecció i defensa d’animals degudament
autoritzada, previ abonament de la taxa corresponent i lliurant la documentació de l’animal.
Caldrà que ho comuniqui a l’Ajuntament perquè consti en el cens.
En tot moment, l’Ajuntament resta a disposició dels ciutadans/es per tal de comunicar-los les
diverses alternatives possibles i d’informar-los dels procediments a seguir.
La captura de gossos i gats ensalvatgits dels animals es farà en viu per mètodes
d'immobilització a distància. En els casos en què la captura per immobilització no sigui
possible, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha d'autoritzar excepcionalment l'ús
d'armes de foc i ha de determinar qui ha d'emprar aquest sistema de captura excepcional.
Article 18: Procediment de recollida i recuperació d’animals
1. Tots els animals recollits, per part de l’Ajuntament, a la via pública es traslladaran a
instal·lacions de recollida d’animals abandonats o perduts adequades i legalment
constituïdes. Els animals romandran en aquestes instal·lacions fins que siguin
recuperats, cedits o, si escau, sacrificats, segons el que dictamini la normativa
corresponent al respecte.
2. El termini per recuperar un animal sense identificació serà de 20 dies. L’animal s’ha de
lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses
originades.
3. Si l’animal porta identificació s’avisarà, per mitjà de la notificació oportuna, la persona
propietària o posseïdora, que disposarà d’un termini de 20 dies per a recuperar-lo i
abonar prèviament totes les despeses originades. Un cop transcorregut aquest termini, i
comprovat que s’ha avisat al propietari, si el/la propietari/a no ha recollit l’animal, aquest
es considera abandonat i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que seran
advertits en la notificació corresponent.
4. En tots els casos, els/les propietaris/es que vulguin recuperar els seus animals hauran
d’abonar les despeses derivades de la retirada i del manteniment, d’acord amb els preus
públics vigents, independentment de les sancions pertinents que els puguin ser
aplicables.
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5. Així mateix tots els propietaris o posseïdors dels animals que, tot i haver sigut notificats,
no han retirat la seva mascota en el termini de 20 dies (des de la notificació) i per tant
passen a tenir condició d’animals abandonats, també s’hauran de fer càrrec de les
despeses ocasionades fins al moment.
Article 19: Comís d’animals
Els animals de companyia poden ser confiscats quan hi hagi risc per a la salut pública, per a
la seguretat de les persones i/o per als propis animals i quan hi hagi indicis que se’ls
maltracta o tortura, si presentessin símptomes d’agressions físiques, desnutrició, atenció
veterinària deficient o si es trobessin en instal·lacions indegudes.
El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent,
a la vista de la qual o es retornarà l’animal al propietari/a.
Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció per raó de comís són
a compte del propietari o posseïdor de l’animal que comet la infracció. Si no es satisfan,
s’entendrà que l’animal resta abandonat, en tal cas l’animal podrà ser donat en acollida o
adoptat definitivament per un altra persona. En tal cas l’antic propietari o posseïdor haurà de
fer-se càrrec de les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció per
raó de comís i, addicionalment, totes les despeses que comporti l’adopció (canvi de titular,
esterilització, vacunacions, desparasitacions, ...) i les despeses generades per la reclamació
del deute per la via de la gestió tributaria local.
D’acord amb l’establert a l’article 26 de la present ordenança, en determinats casos
d’animals molests, aquests també podran ser objecte de comís.
Capítol IV: Normes sanitàries i comportamentals
Article 20: Control veterinari
1. Tot animal de companyia té dret, i el propietari té el deure d'oferir-li les degudes
atencions sanitàries i els controls veterinaris per a mantenir un bon estat de salut i evitar
la transmissió de malalties a persones i a altres animals.
2. Cada propietari/a o posseïdor/a d’animals de companyia haurà de disposar de la
corresponent documentació sanitària en la qual s’especificaran les dades de l’animal, el
seu estat sanitari i les dades precises de la identitat del propietari.
3. Els veterinaris han d’informar la persona propietària o posseïdora de l’obligatorietat
d’identificar el seu animal en el cas que pertanyi a una espècie d’identificació obligatòria,
així com de l’obligatorietat de registrar-lo en el Registre general d’animals de
companyia.
Article 21:Tractaments sanitaris
1.
2.

Les administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat animal o de salut
pública, la vacunació o el tractament obligatori de malalties dels animals.
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 a portar actuacions dins llur àmbit competencial.
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3.

L’Ajuntament pot ordenar, amb informe previ del departament corresponent de la
Generalitat, aïllar o comissar l’animal de companyia si s’ha diagnosticat, sota criteri
veterinari, que pateixen malalties transmissibles a les persones, sia per sotmetre’ls a un
tractament curatiu adequat, sia per sacrificar-los, si cal.

Article 22: Sacrifici i esterilització d’animals
1. El sacrifici d’animals s’ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, de manera
instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal, d’acord amb les condicions i els
mètodes que s’estableixen per via reglamentària, sempre sota control veterinari.
2. Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han d’ésser
esterilitzats, excepte en els casos que s’estableixin per ordenança.
3. L’esterilització dels animals de companyia ha de ser feta sempre sota control veterinari, i
d’acord als procediments d’esterilització establerts per ordenança de manera que tingui
els mínims efectes fisiològics i de comportament de l’animal.
Capítol V: Normes específiques per als animals de companyia
Article 23: Normes de caràcter general
Són aplicables als animals regulats en aquest capítol totes les normes de caràcter general i
les higienicosanitàries establertes per a tots els animals en aquesta ordenança.
Article 24: Els gossos potencialment perillosos
De conformitat amb l’establert a l’article 2 del Decret 170/2002, d’11 de juny, tindran la
consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més de les
circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o els seus encreuaments: bullmastiff,
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, de
presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, tosa
japonès (o tosa inu) i akita inu. En l’annex 2 s’adjunta un recull fotogràfic per a la
identificació d’aquestes races.
d) Gossos que compleixin totes o la majoria de les característiques detallades a l’annex 1.
Article 25: Obligacions dels propietaris de gossos perillosos
No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors d’edat i
les que hagin estat privades judicialment o governativament de la tinença d’aquests animals.
Els propietaris de gossos considerats perillosos estan obligats a:
a) Sol·licitar una llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos, atorgada per l’Ajuntament del municipi en el qual el gos resideix
habitualment i on ha d’estar censat, amb validesa per a 5 anys i renovable per períodes
successius d’igual duració.
Documentació requerida:
- Certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia conforme no ha estat
condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de
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narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença
d'animals potencialment perillosos.
- Certificat del Departament de Medi Ambient per no haver estat sancionat/ada per
infraccions greus o molt greus sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.
- Certificat de capacitat física, emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o
revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Salut.
Certificat d'aptitud psicològica, emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o
revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Salut.
Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers.
Les persones que vulguin adquirir un gos potencialment perillós, en el moment de
sol·licitar l'autorització administrativa a l'ajuntament hauran d'aportar: el document
acreditatiu de la identificació mitjançant microxip de l'animal que volen adquirir, emesa
pel nucli zoològic de procedència de l'animal.

b) Acreditar la formalització d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la
indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a altres persones o a
altres animals, amb una cobertura no inferior a 150.253 euros. En la pòlissa hi haurà de
figurar les dades d’identificació de l’animal.
Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa d’assegurança se n’haurà de lliurar
una còpia de la pòlissa i del rebut de pagament de l’any en curs a l’Ajuntament per tal
que es pugui comprovar la seva vigència.
c) Sol·licitar la inscripció, en el Registre censal del municipi, dins dels 15 dies següents a la
data en què s’hagi obtingut la llicència administrativa.
d) Presentar el document acreditatiu de la identificació de l’animal potencialment perillós
mitjançant microxip.
e) Qualsevol variació dels elements que s’han tingut en compte per atorgar la llicència
haurà de ser comunicada pel seu titular a l’Ajuntament en el termini de 15 dies des que
es produeixi la variació.
f) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, caldrà portar els gossos proveïts
d’un morrió apropiat per a la tipologia racial de cada animal i lligats amb una cadena no
extensible, de menys de 2 m, no podent portar més d’un d’aquests gossos per persona.
En cap cas no poden ser conduïts per menors d’edat.
La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la
persona que els condueixi o controli porti la llicència administrativa, així com la
certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre censal del municipi.
g) Les instal·lacions que allotgin els gossos, per tal d’evitar que els animals en surtin i
puguin cometre danys a tercers, hauran de complir els requisits següents:
Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar
ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir
ells mateixos els mecanismes de seguretat.
El recinte ha de ser prou segur com per evitar que el gos pugui accedir amb la
boca, o amb qualsevol altra part del seu cos, a l’espai exterior de la tanca
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perimetral, sigui la voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o d’altres
elements.
El recinte ha d’estar degudament senyalitzat amb la indicació que hi ha un gos
d’aquest tipus.
Els animals potencialment perillosos que es trobin en recintes on no es puguin garantir
aquestes mesures de seguretat hauran d’estar lligats, per tal de protegir a les persones
o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs.
h) La sostracció o la pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular a
l’Ajuntament en els termini màxim de 48h des de que tingui coneixements dels fets.
Article 26: Animals molests
Tindran la qualificació d’animals molests aquells que de forma constatada hagin provocat
molèsties per sorolls, olors, dejeccions continuades en vials i zones públiques, o danys en
tres ocasions en els darrers 6 mesos.
També seran considerats molests aquells que hagin estat capturats en les vies o espais
públics tres vegades en 6 mesos.
L’Ajuntament requerirà els propietaris o posseïdors d’animals que causen molèsties perquè
les solucionin. Si no actuen al respecte, els animals molests podran ser comissats i
traslladats, amb despeses a càrrec de la persona propietària o posseïdora, a un establiment
adequat, o centre concertat per la Corporació, fins a la resolució de l’expedient sancionador.
Article 27: Animals agressors o causants de lesions
Els/les propietaris/es de gossos que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres
animals, estan obligats a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als
seus representants legals, o als propietaris de l’animal agredit, a les autoritats
competents que ho sol·licitin i al personal sanitari que ha atès l’agredit.
b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24h posteriors als fets, a l’Ajuntament.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria, prèvia autorització, a
qualsevol consulta veterinària d’exercici lliure i seguir les disposicions que determini el
veterinari.
d) Presentar a l’Ajuntament la documentació i la cartilla sanitària de l’animal, en un termini
no superior a les 48h després de la lesió, i als 15 dies de l’incident, caldrà presentar els
resultats d’una nova revisió veterinària de l’animal.
e) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort, desaparició,
pèrdua, robatori, trasllat de l’animal) durant el període d’observació veterinària.
f) Quan les circumstàncies ho aconsellin i quan ho consideri necessari, l’autoritat sanitària
corresponent podrà obligar a recloure l’animal agressor al centre de recollida d’animal o
en un altre establiment concertat, perquè s’hi estigui durant el període d’observació
veterinària.
g) Si l’animal té propietari/a conegut/da, les despeses generades a partir del compliment
dels punts anteriors, seran a càrrec seu. Si l’animal agressor no du cap identificació
d’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona, el servei corresponent es farà
càrrec de la seva captura i de l’observació veterinària.
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L’animal podrà ser traslladat, amb les despeses a càrrec del propietari o posseïdor, a un
establiment adequat, caneres municipals o centre concertat per la Corporació, fins a la
resolució de l’expedient sancionador.
L’animal que hagi protagonitzat l’agressió tindrà la consideració de gos potencialment
perillós.
La potencial perillositat tant dels gossos agressors com d’aquells que manifestin un caràcter
marcadament agressiu, es determinarà en base a criteris objectius, bé d’ofici o després
d’una notificació o denúncia, amb l’informe previ d’un/a veterinari/a habilitat/da per aquesta
tasca.
La persona posseïdora del gos disposarà del termini d’1 mes, a comptar des que
l’Ajuntament li hagi comunicat la potencial perillositat de l’animal, per sol·licitar la
corresponent llicència administrativa (d’acord amb l’establert a l’article 25 de la present
ordenança).
En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no
solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar,
sota criteri facultatiu, l’adopció de mesures consistents en la castració o el sacrifici de
l’animal.
Les despeses aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora sens perjudici de la
sanció que correspongui.
Article 28: Els gossos de vigilància
A més de complir les obligacions previstes en els articles precedents, hauran de complir les
prescripcions següents:
1. Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els vianants no
puguin prendre cap mal i han d’impedir que els animals puguin abandonar el recinte i
atacar a qui circuli per la via pública.
2. Cal col·locar, en un lloc ben visible del recinte, un rètol que adverteixi del perill de
l’existència d’un gos de vigilància.
3. Cal garantir que l’animal no pugui accedir amb la boca, o amb qualsevol altra part del
seu cos, a l’espai exterior de la tanca perimetral, sigui la voravia o indrets on s’ubica el
timbre, la bústia o altres elements d’utilització necessària per a visitants.
4. Els gossos de vigilància d’obres han d’estar correctament identificats, censats i vacunats.
Els propietaris n’han d’assegurar l’aliment, l’allotjament i el control veterinari necessari.
Aquests animals han de ser retirats en finalitzar l’obra, en cas contrari es considerarà
com un abandonament i serà sancionada com a tal.
Capítol VI: Normes específiques per a altres animals diferents dels de companyia
Article 29: Tinença d’animals domèstics
1. La criança domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres animals assimilables en
domicilis particulars, tant si és en terrasses, terrats, patis o coberts, restarà
condicionada a què les circumstàncies del seu allotjament, la legalitat urbanística,
l’adequació de les instal·lacions (inclòs el sistema de neteja d’aquestes) i el nombre
d'animals ho permetin, tant en l'aspecte higienicosanitari, com perquè no causin
incomoditats, molèsties ni perills per als veïns o per a altres persones.
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TÍTOL IV: PRESÈNCIA D’ANIMALS EN LA VIA
Article 30: Presència, circulació i conducció d’animals en la via i llocs públics
1. En les vies i/o espais d’ús públic urbans els gossos hauran d’anar lligats amb collar i
corretja o cadena d’una llargada màxima de 2 metres, i en tot moment hauran d’estar
sota la vigilància dels seus propietaris o posseïdors.
2. Els gossos, els gats i les fures han de portar d'una manera permanent pels espais o les
vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què hi
ha de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que n'és posseïdora o
propietària.
3. Han de circular amb morrió o protecció equivalent tots aquells gossos potencialment
perillosos definits en l’article 24 d’aquesta ordenança.
4. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en
els rètols informatius oficials col·locats en el municipi.
Article 31: Presència d’animals en establiments
Els propietaris d’establiments públics de tota mena com hotels, pensions, restaurants, bars i
similars, segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i l’estada d’animals en llurs
establiments (llevat que es tracti de gossos pigall). Tot i comptar amb la seva autorització,
se’ls podrà exigir que els animals tinguin el morrió posat i que vagin subjectes amb corretja o
cadena.
En cas que s’opti per la prohibició, els propietaris o encarregats d’aquests locals han de
col·locar a l’entrada dels establiments, en lloc ben visible, una placa indicadora de la
prohibició.
Per motius d’higiene està prohibida la presència d’animals en tot tipus d’establiments
destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació i venda d’aliments. Els
propietaris o encarregats d’aquests locals han de col·locar a l’entrada dels establiments en
lloc ben visible, una placa indicadora de la prohibició.
Article 32: Espais prohibits
Queda prohibida l’entrada i l’estada de gossos en els següents espais:
1. En espais del municipi reservats als jocs infantils, i a la seva zona d’influència establerta
en un radi de 5 m al seu voltant, tret de les zones de tolerància que pugui establir
l’Ajuntament.
2. En zones enjardinades.
3. En locals on es realitzin espectacles públics, esportius o culturals.
4. En establiments públics de titularitat municipal i en aquells altres de pública concurrència
els propietaris dels quals així ho decideixin.
5. A les piscines públiques i/o piscines d’ús col·lectiu.
6. Els animals de companyia no poden coincidir als ascensors amb persones, ans que
aquestes ho acceptin.
En tots els casos es podrà indicar l’esmentada prohibició amb una placa indicadora,
col·locada en un lloc ben visible.
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Els gossos pigall queden exempts de totes les prohibicions expressades en aquest article,
sempre que gaudeixin de les condicions higienicosanitàries i de seguretat que preveu la
present ordenança.
Article 33: Trasllat d’animals en vehicles particulars i transports públics
1. El transport d’animals en vehicles particulars s’efectuarà de forma que no pugui ser
pertorbada l’acció del conductor, ni comprometi la seguretat del trànsit.
2. Els animals de companyia podran ser transportats en taxis, si el conductor ho permet. La
seva admissió estarà condicionada a que els animals estiguin subjectats pels seus
propietaris, per tal que aquests no ocupin els seients.
3. Queda totalment prohibit el trasllat d’animals en els transports públics, en els llocs
destinats a passatgers. En tot cas la seva admissió estarà condicionada a que els
animals estiguin subjectats pels seus propietaris i que gaudeixin de les condicions
higienicosanitàries oportunes.
4. Els gossos guia podran circular lliurament en els transports públics urbans, sempre i
quan aquests vagin acompanyats dels seus amos i gaudeixin de les condicions
higienicosanitàries i de seguretat que preveu aquesta ordenança.
En qualsevol cas el trasllat d’animals mitjançant transport públic s’ha de fer d’acord amb les
disposicions vigents i les que dicti la Generalitat o les autoritats competents en cada cas.
Article 34: Neteja de gossos
1. Es prohibeix rentar animals a la via pública, carrers, fonts i estanys, zones enjardinades,
lleres dels rius i rieres.
2. Queda prohibit rentar-los en els terrats i terrasses quan la canalització surti directa a la
via pública, o quan les aigües de desguàs puguin molestar als veïns.
Article 35: Alimentació d’animals a la via pública
1. Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i/o els espais públics, així com en
portals, finestres, terrasses, balcons i en els voltants de rius i rieres.
2. Queda prohibit abeurar directament els animals a les fonts o estanys públics.
Article 36: Deposicions en la via pública
1. Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per impedir que l’animal realitzi llurs
deposicions a les voravies, zones de vianants, parcs urbans, parterres, zones de jocs
infantils i en general tots els espais públics destinats a zones de pas o d’estança per als
vianants i evitar també, les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà.
2. Queda prohibit deixar les deposicions fecals a les vies públiques i, en general, a
qualsevol lloc i establiment públic. El propietari o responsable de l’animal està obligat a
recollir immediatament les deposicions que es produeixin, de forma convenient, netejant
si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.
3. Les deposicions fecals recollides s’han de posar de forma higiènicament correcta (dins
de bosses de plàstic o d’altres embolcalls impermeables perfectament tancats).
4. En cas d’incompliment d’aquesta norma, es requerirà a la persona que condueix l’animal
que procedeixi a retirar els excrements, de no fer-ho es passarà a formular la
conseqüent denúncia. La negativa al requeriment serà considerada com a infracció.
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5. En balcons, terrasses i similars s’hauran de prendre les mesures necessàries per evitar
que hi romanguin gossos o gats que puguin afectar amb les seves deposicions i orines
els pisos inferiors o a la via pública.
TÍTOL V: RÈGIM SANCIONADOR
Article 37: Concepte d’infracció
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i les omissions que
representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents
articles de desenvolupament.
Article 38: Responsabilitat dels posseïdors d’animals
D’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil, el posseïdor d’un animal, sens
perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels
danys, dels perjudicis i de les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les
coses, a les vies i als espais públics i al medi natural en general.
Segons l’esmentat article, el posseïdor d’un animal, o qui es serveixi d’ell, és responsable
dels perjudicis que causi, encara que se li escapi o extraviï. Solament cessarà aquesta
responsabilitat en el cas que el dany provingui de força major o de culpa del que l’hagi patit.
El propietari o posseïdor d’un animal, davant la imposició de qualsevol de les sancions
previstes a la present ordenança, no queda exempt de les responsabilitats civils o penals
que se’n puguin derivar, ni de la indemnització per danys i perjudicis que li pugui ser
procedent.
Article 39: Classificació de les infraccions i la seva sanció
Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció s’hauran d’adequar als fets, és per
això que caldrà tenir en compte les consideracions següents:
- La transcendència social o sanitària i la naturalesa dels perjudicis ocasionats per la
infracció comesa.
- La reiteració i reincidència en la comissió d’infraccions.
- La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.
- El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
- El fet que hi hagi requeriment previ.
Es considera que 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 la 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.
D’acord amb la legislació vigent, l’incompliment de les normes que preveu aquesta
ordenança serà sancionat en base als següents criteris:
(a) Infraccions de caràcter lleu:
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1. No inscriure al registre del municipi un animal que s’ha de registrar obligatòriament.
2. No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o transferència dels animals en els
terminis assenyalats.
3. No dur identificats els animals que s’han d’identificar obligatòriament o incomplir els
requisits establerts en la present ordenança o la normativa que la desenvolupa i
complementa en relació a aquesta identificació.
4. No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant o de gos perillós.
5. El transport d’animals amb vulneració dels requisits establerts.
6. Deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts, animals que amb els
seus sons, cants o crits puguin impedir el descans dels veïns, des de les 22 hores a les 9
hores, i no impedir aquestes molèsties.
7. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar,
si no els comporta un risc greu per a la salut.
8. Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
9. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no
els causa perjudicis greus.
10. La circulació de gossos no perillosos per la via pública sense que aquest estigui sota
control, mitjançant una cadena o corretja.
11. Embrutar les vies públiques o qualsevol altre espai o zona pública amb deposicions
fecals dels animals, dipositar les defecacions fora dels llocs destinats a aquesta finalitat o
deixar-los miccionar en les façanes d’edificis, contra els vehicles i/o mobiliari urbà.
12. Causar una situació de perill, de risc o de molèsties per als veïns, per a altres persones o
per a altres animals, i no impedir-ho.
13. La presència o estada de gossos a les zones enjardinades, parcs públics, zones de joc
infantil i/o d’altres zones prohibides per la present ordenança.
14. Rentar els animals a la via pública, fonts, estanys, i lleres de les rieres.
15. Donar aliments als animals en les vies públiques o espais públics i també als portals,
finestres, terrasses i balcons.
16. Pels veterinaris, clíniques i consultoris veterinaris, no dur l’arxiu amb fitxa clínica dels
animals vacunats o tractats obligatòriament.
17. No solucionar les molèsties causades per l’animal després del requeriment fet per
l’Ajuntament en aquest sentit.
18. Pel que fa a animals agressors o causants de lesions:
a. No comunicar a l’Ajuntament la mossegada o lesió causada per un animal en un
termini de 24 hores posteriors als fets.
b. No facilitar les dades de l’animal agressor o les del propi propietari i no presentar la
documentació sanitària de l’animal.
c. No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària.
19. Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en l’articulat
d’aquesta ordenança i que suposi una infracció de les disposicions d’aquesta ordenança
o de la normativa que la desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
20. No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de
companyia en un termini màxim de 48 hores.
21. No portar gossos, gats i fures pels espais verds i les vies públiques amb la placa
identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en que han de constar el nom de
l’animal i les dades de la persona que n’és propietària o posseïdora.
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(b) Infraccions de caràcter greu:
1. Incomplir qualsevol de les condicions de manteniment dels animals (alimentació,
condicions higienicosanitàries, instal·lacions d’allotjament, de benestar i de seguretat,
entre d’altres) establertes en anteriors articles, si els comporta un risc greu per a la
salut.
2. No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments
obligatoris.
3. Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a
l’animal.
4. No mantenir en captivitat o en les condicions que per via ordenança s’estableixi o
exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges que pertanyen a
espècies de comerç permès que per llurs característiques puguin causar danys a les
persones, als béns i al medi ambient.
5. No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
6. Anul·lar el sistema d’identificació sense preinscripció ni control veterinari.
7. Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits
determinats legalment.
8. Pel que fa als gossos potencialment perillosos:
a. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que
alberguin gossos potencialment perillosos.
b. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
c. Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
d. Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes
dels immobles col·lectius i als llocs i espais públics en general.
e. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors de 16 anys o privades
judicialment o governativament de tenir-ne.
9. Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en l’articulat
d’aquesta ordenança i que hagi estat tipificada de greu en la normativa vigent relativa a la
matèria.
10. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
(c) Infraccions de caràcter molt greu:
1. Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus
per a la salut.
2. Sacrificar gats i gossos domèstics fora dels casos esmentats en l’article 22.
3. Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys
greus.
4. 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 22/2003, de 4
de juliol, de protecció dels animals.
5. 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.
6. Organitzar baralles d’animals i també participar en aquest tipus d’actes.
7. Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades per via reglamentaria.
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8. Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en l’articulat
d’aquesta ordenança i que hagi estat tipificada de molt greu en la normativa vigent
relativa a la matèria.
9. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
Article 40: Sancions
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i
s’imposaran d’acord amb la següent escala:
- Infraccions lleus: des de 100 euros fins a 400 euros
- Infraccions greus: de 401 euros fins a 2.000 euros
- Infraccions molt greus: de 2.001 euros fins a 20.000 euros
En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme
actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la
comunitat relacionades amb la protecció dels animals, o d’advertiment, sense necessitat
d’iniciar un procediment sancionador.
La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens
perjudici de l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat
actuant en el moment de l'aixecament de l'acta d'inspecció o la denúncia.
La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels instruments amb
què s’ha dut a terme, els quals poden ser retornats a la persona propietària un cop abonada
la sanció, llevat que es tracti d’arts de caça o captura prohibits.
Les infraccions comeses contra el que disposa la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos són sancionades amb multes de:
- Infraccions lleus: des de 60,10 euros fins a 150,25 euros
- Infraccions greus: de 150,25 euros fins a 1.502,53 euros
- Infraccions molt greus: de 1.502,53 euros fins a 30.050,61 euros
La imposició de qualsevol sanció relativa als gossos potencialment perillosos, pot comportar
el comís de l’animal objecte de la infracció, i no exclou la responsabilitat civil i l’eventual
indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat.
Article 41: Responsabilitat de les infraccions
És responsable per infraccions d’aquesta ordenança qualsevol persona física o jurídica que
per acció o per omissió infringeixi els preceptes continguts en aquesta ordenança i la seva
normativa de desenvolupament.
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 42: Prescripció
D’acord amb l’article 8 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos els terminis de prescripció són:
1. Per les infraccions molt greus, 3 anys; les greus, 1 any i les lleus, 6 mesos, a comptar a
partir del dia en què s’hagués comès la infracció.
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2. Per les sancions molt greus, 3 anys; les greus al cap de 2 anys i les lleus, 1 any. Aquests
terminis comencen a comptar des de la data en què la resolució sancionadora esdevé
ferma.
Article 43: Competències
Correspon a l’Ajuntament les funcions següents:
1. Confeccionar un cens de les espècies d’animals domèstics i d’altres animals que es
determini per ordenança.
2. Ordenar, amb l'informe previ del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, aïllar o
comissar els animals de companyia si s'ha diagnosticat, sota criteri veterinari, que
pateixen malalties transmissibles a les persones, sia per sotmetre'ls a un tractament
curatiu adequat, sia per sacrificar-los, si cal.
3. En el cas que es tingui coneixement de la comissió d’una falta greu o molt greu, instruir
l’expedient sancionador i traslladar les actuacions administratives a l’autoritat
competent, departament competent en matèria de medi ambient, per a què el resolgui.
La competència per a la imposició de les sancions qualificades de lleus correspon a
l’Alcalde.
La imposició de sancions en matèria de gossos perillosos correspon:
- A l’Alcalde, les qualificades de lleus.
- Al Ple de l’Ajuntament, les qualificades de greus.
- Al conseller/a del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, les qualificades de molt greus.
4. En general i dins de la seva autoritat, dictar ordenances i desenvolupar les normes
estatals i autonòmiques.
Article 44: Mesures cautelars
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant
resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per
a la bona finalitat del procediment, evitant els efectes de la infracció i impulsant les exigides
pels interessos generals.
En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència i
la retirada d’objectes, utensilis, productes o animals amb què s’estigués generant o s’hagués
generat la infracció.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- Les races a què es refereix l’article 24.c i les característiques a què fa esment
l’article 24.d, contingudes en l’annex 1, s’entendran actualitzades automàticament, sense
necessitat de modificar expressament l’ordenança, si són modificats pels òrgans
competents.
Segona.- Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal, serà d’aplicació el que
disposa la legislació vigent complementària o específica corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació íntegra en el BOP,
d’acord amb el que disposa l’article 70.2, en relació al que preveu l’article 65.2 de la Llei
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7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la derogació o modificació.
La Tallada d’Empordà, a 17 de març de 2010.

Annex 1
Característiques que han de tenir els gossos per ser considerats potencialment perillosos:
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i
resistència.
- Caràcter marcat i gran coratge.
- Pèl curt.
- Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70 cm i amb un
pes superior a 20 kg.
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i
arrodonides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Coll ampla, musculós i curt.
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i esquena musculada i curta.
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt
musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
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Annex 2
Bullmastiff

Dòberman

Dog argentí

Dog de Bordeus
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Fila brasileiro

Mastí napolità

Pit bull terrier

De presa canari
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Rottweiler

Staffordshire bull terrier

American staffordshire terrier
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Tosa japonès (o tosa inu)

Akita inu
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