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ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS  
 
 
Aquesta ordenança es va aprovar per el Ple  en sessió de data 29/10/2008, elevada de 
la seva aprovació definitivament  23/12/2008, (BOP num. 313 del 30/12/2008).  
Incorpora las modificaciones aprovades pel Ple en sessió de data 12/11/2014 (BOP 
12/02/2015. Correcció d’errades BOP 23/02/2015). 
 
 
Títol I  
Disposicions generals  
 
Article 1r  
 
1. Aquesta Ordenança regula la tinença i el manteniment d’animals domèstics de 
companyia i altres animals en domicilis particulars, així com la presència d’animals als 
espais públics i als establiments al terme municipal de Sant Fruitós de Bages.  
 
2. Als efectes d’aquesta Ordenança tenen la consideració d’animals domèstics 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 (Folis catus) i totes les subespècies i 
varietats de gossos (Canis Familiars).  
 
Article 2n  
 
La tinença dels animals domèstics de companyia a que es refereix l’article anterior no 
requerirà llicència municipal, sens perjudici del compliment de les determinacions 
aplicables d’aquesta Ordenança.  
 
Article 3r  
 
Resta prohibida la tinença en domicilis particulars d’animals pertanyents a espècies 
protegides llevat que el posseïdor pugui acreditar fefaentment, a l’hora de sol•licitar 
autorització municipal, el seu dret a la tinença de l’espècimen en qüestió.  
 
Article 4t  
 
L’autoritat municipal podrà ordenar el trasllat a un altre lloc adient dels animals allotjats 
on no es compleixin els condicionaments dels articles 2, 3, 4 i 5, i arribarà, si s’escau, 
a l’execució forçosa i subsidiària a càrrec de l’administrat, d’acord a l’article 93 i 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.  
 
Article 5è  
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Qualsevol activitat econòmica de tinença o criança d’animals, àdhuc dels domèstics de 
companyia, així com els establiments de venda d’animals, restaran sotmesos a 
llicència municipal d’activitats.  
 
Article 6è  
 
L’obtenció de les autoritzacions i llicències municipals a que es refereixen els articles 
anteriors no exonera en cap cas de l’obtenció dels oportuns permisos o inscripcions 
registrals al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya o a altres administracions, segons la normativa vigent en cada moment.  
 
Títol II  
Tinença de gossos considerats potencialment perillo sos  
 
Article 7è  
 
Definició: Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable 
aquesta Ordenança, els que presentin una o més d’una de les circumstàncies 
següents:  
 
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o 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 a llurs encreuaments:  
• American Staffodshire Terrier  
• Akita Inu  
• Bullmastiff  
• Dòberman  
• Dog Argentí  
• Dog de Burdeos  
• Fila Brasileiro 
• Mastí Napolità  
• Pit Bull Terrier  
• Presa Canari  
• Staffordshire Bull Terrier  
• Rottweiler  
• Tosa Inu  
 
Article 8è  
 
Les persones que vulguin tenir un gos potencialment perillós, hauran de ser 
obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar una llicència a l’Ajuntament.  
 
Article 9è  
 
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos es requeriran els següents requisits:  
 
a) Ser major d’edat.  
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b) Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi.  
c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.  
d) S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 

import no inferior a cent vint mil EUR (120.000 EUR).  
e) S’haurà de presentar una descripció del lloc on habitarà l’animal.  
f) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb el que disposa 

l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març  
g) Certificat negatiu d’antecedents penals d’acord amb l’article 3 del Reial Decret   

287/2002, de 22 de març.  
 
Article 10è  
 
La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys podent ser renovada per 
períodes successius de la mateixa duració. No obstant, la llicència perdrà la seva 
vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits 
exigits.  
 
Article 11è  
Mesures de seguretat  
 
1. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que 
la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa a que es 
refereix l’article 3 del Reial Decret 278/2002 de 22 de març, així com el certificat 
acreditatiu de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment 
perillosos.  
 
2. 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, els gossos potencialment 
perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible 
de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas es permet portar 
més d’un d’aquests gossos per persona.  
 
3. Les instal•lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a 
tercers:  
 
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar 

ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.  
b) Les portes de les instal•lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del 

contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar obrir ells 
mateixos els mecanismes de seguretat.  

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos 
d’aquest tipus.  

d) La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 
responsable del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini 
màxim de 48 hores.  

 
Article 12è  
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Sancions  
 
La normativa reguladora de les sancions, la seva graduació, responsabilitat i 
indemnitzacions i possible decomís d’animals, serà la prevista en la Llei 10/1999 de 30 
de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2948 de 9 d’agost de 
1999), sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
 
Títol III  
Disposicions sanitàries  
 
Article 13è  
 
Qualsevol veterinari sigui privat o integrat a alguna Administració Pública, així com els 
consultors i clíniques veterinàries, hauran de dur a terme un arxiu, amb una fitxa 
clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori que restarà a 
disposició de l’autoritat competent.  
 
Article 14è  
 
Qualsevol veterinari està obligat a comunicar a l’Ajuntament, amb caràcter immediat i 
sens perjudici d’altres declaracions que siguin obligatòries, qualsevol cas que conegui 
de malaltia transmissible animal, a fi i efecte de que per l’autoritat municipal s’endeguin 
les corresponents mesures higiènico-sanitàries de protecció civil, sens perjudici de 
l’adopció de les mesures zoosanitàries individuals que corresponguin.  
 
Article 15è  
 
Els establiments de tractament, cura i allotjament d’animals disposaran obligatòriament 
de sales d’espera, amb la finalitat que aquests no romanguin a la via pública, les 
escales, etc., abans d’entrar en el seu interior.  
 
Article 16è  
 
Qualsevol veterinari que hagi de practicar el sacrifici d’un animal per raons sanitàries, 
ho farà sota el seu control i responsabilitat, utilitzant mètodes que impliquin el mínim 
patiment i que provoquin un pèrdua de consciència immediata.  
 
Article 17è  
 
El propietari o posseïdor de qualsevol animal domèstic està obligat a vacunar-lo contra 
les malalties que siguin de vacunació obligatòria, a partir de l’edat establerta a la 
normativa zoosanitària vigent.  
 
Article 18è  
 
El propietari o posseïdor d’un animal domèstic d’una espècie sotmesa a vacunacions o 
tractaments obligatoris està obligat a disposar en tot moment de la cartilla sanitària 
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corresponent, i a exhibir-la a qualsevol agent de l’autoritat que li sol·liciti. La cartilla 
sanitària contindrà la identificació i característiques de l’animal, el seu estat sanitari i la 
identitat i domicili del propietari així com les successives vacunacions o tractaments 
obligatoris que se li administrin.  
 
Article 19è  
 
1. El propietari d’un gos que hagi agredit o causat lesions a persones o altres animals 
està obligat a :  
 
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, al 

propietari de l’animal agredit, als representants legals d’una o l’altre, a les autoritats 
competents que li sol·licitin o als seus agents.  

b) Comunicar els fets a l’Ajuntament, i posar-se a la seva disposició dintre del termini 
de 24 hores de que tingué lloc l’agressió.  

c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària en una consulta veterinària 
legalment establerta, així com seguir en tot cas les instruccions i determinacions 
que adopti el veterinari.  

d) Presentar a l’Ajuntament, o al lloc on aquest determini, la documentació sanitària del 
gos dintre del termini de 48 hores des que es produeixi l’agressió, i el certificat 
veterinari als 14 dies d’iniciada aquesta darrera.  

e) Comunicar a l’Ajuntament amb caràcter immediat qualsevol incidència que es 
produeixi durant el període d’observació veterinària (mort de l’animal, robatori, 
pèrdua, desaparició, trasllat o altres anàloga).  

f) Satisfer totes les despeses que comporti l’execució de les anteriors obligacions.  
 
2. En cas d’aconsellar-ho les circumstàncies, l’Ajuntament podrà decidir la reclusió de 
l’animal agressor al Dipòsit Municipal d’animals per a passar-hi el període d’observació 
veterinària, anant també les despeses que es generin per aquest motiu a càrrec del 
propietari.  
 
3. Les disposicions dels punts a), b) i f) del paràgraf 1 i les de paràgraf 2 d’aquest 
article també seran aplicables als supòsits de lesions causades per altres animals, 
mentre que les dels punts c), d) i e) del paràgraf 1 només s’aplicaran si això ho 
decideix l’Ajuntament.  
 
Article 20è  
 
En cas de mort d’un animal, el seu propietari o posseïdor està obligat a desfer-se de 
les seves despulles lliurant-lo al servei municipal de recollida d’animals morts en bossa 
de plàstic tancada i que impedeixi qualsevol vessament, sense que en cap cas estigui 
permès dipositar-les en una paperera o un contenidor d’escombraries.  
 
 
Títol IV  
Cens municipal d’animals de companyia  
 
Article 21è  
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Tot posseïdor d’un gos o un gat està obligat a inscriure’l en el corresponent Cens 
municipal d’animals de companyia en el termini màxim d’un mes des del seu 
naixement o adquisició.  
 
Article 22è  
 
Per a procedir a la inscripció censal, el posseïdor comunicarà a l’Ajuntament les 
característiques i dades d’identificació de l’animal, el número de microxip que l’animal 
ja durà prèviament instal·lat, les dades d’identitat i domicili del propietari i les còpia de 
la cartilla en la què consti la pràctica de la vacunació contra la ràbia.  
 
Article 23è  
 
Un cop practicada la inscripció al Cens municipal, i sempre que sigui referida a un gos 
o un gat, l’Ajuntament lliurarà al propietari el document acreditatiu de la dita inscripció 
censal.  
 
Article 24è  
 
En cas de mort i desaparició d’un animal inscrit al Cens municipal, el seu posseïdor ho 
haurà de notificar a l’Ajuntament en el termini de quinze dies des de la mort o 
desaparició, adjuntant la cartilla sanitària de l’animal si s’escau.  
 
Article 25è  
 
Els canvis de domicili del propietari d’animals inscrits al Cens municipal hauran de ser 
notificats a l’Ajuntament en el termini de quinze dies des que es produeixin.  
 
Article 26è  
 
Els propietaris d’animals inscrits al Cens municipal que en transfereixin llur propietat a 
tercers estan obligats a comunicar a l’Ajuntament aquest fet i el nom i domicili el nou 
propietari en el termini de quinze dies des de la data de la transferència.  
 
 
Títol V  
Normes de convivència  
 
Article 27è  
 
El propietari, el posseïdor i l’encarregat de la custòdia d’un animal seran responsables 
directes o subsidiaris, dels danys i perjudicis que aquest causi en els termes que 
estableixen les legislacions penal i civil aplicables, sens perjudici de la responsabilitat 
administrativa en que puguin incórrer per infracció d’aquesta Ordenança o de la 
legislació de protecció dels animals.  
 
Article 28è  
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Els posseïdors d’animals estan obligats a prendre les mesures adequades en cada cas 
per evitar que els animals destorbin o causin lesions a tercers o embrutin o causin 
danys a pertinences alienes.  
 
Article 29è  
 
Els posseïdors d’animals estan obligats a mantenir la neteja adequada dels seus 
domicilis i dels propis animals per tal d’evitar molèsties, mals olors i riscos 
higiènicosanitaris als seus veïns.  
 
Article 30è  
 
Per tal de concedir o denegar les autoritzacions de tinença d’animals, l’Ajuntament 
tindrà en compte que la custòdia de l’animal no representi cap perill ni incomoditat per 
als veïns o per altres animals, així com les disposicions dels estatuts i reglaments de 
règim interior de les comunitats de propietaris afectades sobre tinença d’animals als a 
habitatges.  
 
Article 31è  
 
En els casos en que no és preceptiva l’autorització municipal per a la tinença 
d’animals, l’Ajuntament d’ofici o a instància de qualsevol interessat, prèvia la instrucció 
de l’oportú expedient amb citació del propietari i posseïdor de l’animal, podrà prohibir 
la tinença de l’animal en qüestió si existeixen motius de perillositat o salubritat que ho 
justifiquin.  
 
Article 32è  
 
Els propietaris de gossos de vigilància adoptaran les mesures necessàries per a evitar 
que causin cap dany als vianants, que surtin del recinte o que agredeixin o molestin a 
qui circula per la via pública.  
 
 
Títol VI  
Normes de tracte dels animals  
 
Article 33è  
 
Els propietaris i posseïdors d’animals domèstics, hauran de mantenir-los en condicions 
higiènico-sanitàries adequades, per la qual cosa hauran de tenir cura de llur correcta 
vacunació, desparasitació, allotjament, alimentació, control i documentació oficial.  
 
Article 34è  
 
Resta prohibit:  
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a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altre pràctica 

que els produeixi patiment 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 a subsistir.  
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres 

adquisicions.  
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 potestat o custòdia.  
i) Exercir la venda ambulant d’animals de companyia.  
j) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquests els poden 

ocasionar patiment o poden ser objecte de bulles o tractament antinaturals, o bé si 
pot ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.  

 
 
Títol VII  
Presència d’animals als espais públics i als establ iments  
 
Article 35è  
 
1. Als espais públics (vies públiques, places, zones verdes, parcs i jardins, i altres 
espais que realitzin funcions equivalents) , els animals de companyia aniran proveïts 
de collar i lligats amb corretja o cadena i sota el control de la persona que el mani. 
 
2. Fora de l’espai urbà els animals de companyia podran anar deslligats sota el control 
i responsabilitat de la persona que el mani, i sempre amb el collar posat. 
 
3. Els gossos catalogats com a races perilloses, atesa la seva naturalesa i 
característiques, hauran de regir-se per la Llei 10/1999 de tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i a més, en espais públics, aniran amb morrió 
col·locat i degudament lligat. 
 
Article 36è  
 
1. Els propietaris dels animals són responsables de l’eliminació de forma immediata de 
les deposicions dels mateixos, no estant permès deixar-les a les vies públiques i, en 
general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Les deposicions es recolliran i 
es col·locaran de manera acceptable higiènicament en bosses d’ escombraries 
domiciliàries o en els llocs que es destinin expressament a aquest efecte. No es 
permès dipositar-les als claveguerams de la xarxa de sanejament. 
 
A efectes del previst respecte aquesta obligació dels propietaris dels animals es 
valorarà com a conducta especialment greu a efectes de qualificació i graduació de la 
sanció quan aquestes deposicions es realitzin en parcs infantils, zones d’esbarjo i en 
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zones d’accés a centres d’ensenyament i altres espais de pública concurrència 
(especialment les destinades a l’ús infantil).  
 
2. En cas que es produeixi infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat 
municipal podran requerir el propietari o el posseïdor de l’animal perquè netegi els 
elements afectats, sens perjudici de la imposició de la sanció corresponent.  
 
Quan a requeriment de l’autoritat municipal no es procedeixi a la retirada immediata de 
les deposicions aquesta conducta serà considerada a efectes de la graduació de 
sanció en el seu grau superior conforme el previst a l’article 45 d’aquesta ordenança.  
 
3. Resta expressament prohibit als propietaris o posseïdors dels animals que permetin 
que aquests orinin en les parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis, havent de 
realitzar les seves necessitats en llocs expressament habilitats o en tot cas en els 
embornals de la xarxa de clavegueres, en la part inferior de la vorada de la vorera o en 
els escocells dels arbres.  
 
La manca de compliment d’aquest article serà objecte de sanció.  
 
Article 37è  
 
1. Resta prohibida l’entrada o tinença d’animals domèstics a qualsevol local destinat a 
la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments.  
 
2. L’admissió d’animals domèstics a altres establiments comercials de pública 
concurrència dependrà de la decisió dels propietaris d’aquests darrers. Cas d’ésser 
admesos els animals, hauran d’anar subjectes amb corretja o cadena i collar, i en els 
casos previstos a l’article 35.2 d’aquesta Ordenança, també hauran de dur morrió.  
 
3. Queda prohibida l’entrada, circulació o permanència de gossos i d’altres animals als 
parcs públics i jardins d’ús freqüent per parts dels infants.  
 
4. Les anteriors disposicions no seran d’aplicació als gossos pigall que vagin 
acompanyats del seu propietari.  
 
5. Queda prohibit que els gossos orinin a les façanes dels immobles.  
 
 
Títol VIII  
Recollida d’animals vagabunds  
 
Article 38è  
 
1. Un animal es considera abandonat quan no duu cap identificació del seu origen o 
propietari ni va acompanyat de cap persona.  
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2. Els animals abandonats seran recollits i retinguts a llur cessió, recuperació o 
sacrifici, per l’Ajuntament, bé amb els seus propis mitjans o a través d’altres entitats 
públiques o privades amb les que existeixi el corresponent acord.  
 
3. Els propietaris d’un animal sense identificació recollit per l’Ajuntament podran 
recuperar-lo en el termini de vint dies de la seva recollida.  
 
4. L’Ajuntament també recollirà aquells animals amb identificació del seu origen o 
propietari però que no vagin acompanyats de cap persona. En aquest supòsit, 
l’Ajuntament avisarà el propietari, al qual podrà recuperar l’animal en el termini de deu 
dies des de l’avís. Un cop transcorregut aquest termini sense que el propietari reculli 
l’animal, aquest tindrà la consideració d’abandonat, tenint-se per exhaurit el termini de 
recuperació.  
 
Article 39è  
 
Un cop transcorregut el termini de recuperació que correspongui sense que aquesta 
s’hagi produït, l’Ajuntament podrà sacrificar l’animal únicament en el cas que sigui per 
motius humanitaris o sanitaris, o donar-lo en adopció, en aquest darrer cas amb 
esterilització prèvia. Tant el sacrifici com l’esterilització es practicaran sota el control 
d’un veterinari amb el qual l’Ajuntament tingui subscrit el corresponent contracte de 
prestació de serveis, utilitzant els mètodes als que es refereix l’article 16 d’aquesta 
Ordenança.  
 
Article 40è  
 
El propietari d’un animal recollit per l’Ajuntament serà responsable de totes les 
despeses generades per la seva recollida, manteniment i eventual sacrifici, únicament 
en el cas que sigui per motius humanitaris o sanitaris, o esterilització, les quals li 
podran ser exigides fins i tot per la via de constrenyiment. En qualsevol cas, el 
propietari haurà de satisfer les esmentades despeses conforme a les tarifes de preus 
establertes per aquest Ajuntament, que es tipifiquen a la ordenança fiscal núm. 37, de 
Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.  
 
 
Títol IX  
Infraccions i sancions  
 
Article 41è  
 
Els animals perillosos i molestos podran ser decomissats i sacrificats per l’Ajuntament, 
en aquest últim cas únicament per motius humanitaris o sanitaris, sense que aquesta 
mesura tingui caràcter de sanció. Als efectes d’aquest article, s’entén per:  
 
a) Animal perillós: aquell que hagi mossegat dues o més vegades a persones.  
b) Animal molest: aquell que hagi causat danys i perjudicis a persones, altres animals, 

objectes o espais públics aliens, o al medi natural, o que hagi provocat molèsties 
per sorolls, danys o baralles en dues o més ocasions.  
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Article 42è  
 
Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança que no estiguin tipificades al 
mateix temps com infraccions a la legislació sobre protecció dels animals seran 
sancionades per l’Ajuntament conforme al que s’estableix a l’article 44 d’aquesta 
Ordenança, seguint el procediment sancionador als àmbits de competència de la 
Generalitat, en tot allò que no estigui previst a les ordenances o a la legislació de 
règim local.  
 
Article 43è  
 
Les infraccions a la Llei 3/1998, de 4 de març, de protecció dels animals, seran objecte 
d’instrucció del corresponent expedient sancionador per part de l’Ajuntament, aplicant 
el procediment sancionador indicat a l’article precedent i les disposicions de la pròpia 
Llei 3/1998. Un cop instruït l’expedient l’Ajuntament l’elevarà a l’òrgan competent de la 
Generalitat per a imposar la sanció.  
 
Article 44è  
 
Tipificació de les infraccions de l’ordenança:  
 
1. Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:  
 
- No comunicar les malalties transmissibles de declaració obligatòria a l’Ajuntament.  
- Sacrificar un animal sense control veterinari.  
- No vacunar a l’animal de companyia quan sigui obligatori.  
- En cas d’agressions causades per animals, no facilitar les dades de l’animal 

agressor.  
- No comunicar l’agressió a l’Ajuntament.  
- No sotmetre l’animal agressor a observació antiràbica.  
- Cas d’agressió, no presentar la documentació sanitària i el certificat veterinari de 

l’animal agressor.  
- No facilitar a l’Ajuntament les dades requerides als veterinaris, clíniques consultoris 

o hospitals veterinaris.  
- No portar morrió els gossos perillosos.  
- L’abandonament de l’animal.  
- La presencia d’animals en parcs infantils. 
- La presencia d’animals en zones ajardinades d’accés prohibit als animals. 
- Introduir animals als recintes públics, edificis o equipaments d’accés prohibit als 

animals.  
- No mantenir la neteja adequada dels locals i dels animals.  
- Exercici l’activitat econòmiques de tinença, criança o venda d’animals, sense els 

permisos preceptius.  
- Incomplir la prohibició de tinença d’animals, en aquells casos així prescrits.  
- No mantenir els gossos de vigilància amb les condicions de seguretat suficients.  

-No dur morrió l’animal perillós. 
- Dipositar les despulles de l’animal en una paperera o un contenidor d’escombraries. 
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- No tenir llicència per la conducció d’un animal potencialment perillós. 
- No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels espais públics (art. 

35.1), així com l’incompliment de l’establerts a l’article 36è. 
 
2. Són infraccions greus les accions o les omissions següents:  
 
- Alimentar els animals a la via pública.  
- No disposar o no exhibir la documentació sanitària.  
- No comunicar la mort, desaparició o canvi de propietari o d’un animal a 

l’Ajuntament.  
- No comunicar el canvi de domicili a l’Ajuntament.  
- Llençar les deposicions a la xarxa del clavegueram, a indrets no permesos o sense 

utilitzar una bossa correctament tancada. 
- No disposar del corresponent microxip d’identificació de l’animal. 
- No censar l’animal. 
- No comunicar incidències ocorregudes amb l’animal. 
- Molèsties a tercers. 
- No portar el collar possat i/o no anar estacat amb corretja o cadena als espais 

pública (art. 35.1). 
- Miccionar a les façanes o al mobiliari urbà. 
 
 
 
3. Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:  
 
- L’entrada dels animals de companyiaals establiments assenyalats en l’article 37.1.  
- Qualsevol altre incompliment d’aquesta Ordenança que no estigui expressament 

establert com a molt greu o greu.  
 
Article 45è  
 
Règim general de sancions:  
 
- L’import de les sancions de caràcter lleu será de 60,00 euros i fins a 100,00 euros.  
- L’import de les sancions de caràcter greu serà de 100,01 euros fins a 300,00 euros. 
- L’import de les sancions de caràcter molt greu serà de 300,01 euros fins a 500,00 

euros. 
 
Article 46è  
 
Aquestes quantitats s’adaptaran automàticament en cas que, per norma, s’ampliés la 
capacitat sancionadora de les administracions locals.  
 
Article 47è  
 
1. La infracció reiterada de més de dues vegades en un any d’una falta lleu, es 

considerarà com una falta greu.  
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2. La infracció reiterada de més de dues vegades en un any d’una falta greu, es 

considerarà com una falta molt greu.  
 
Article 48è  
 
La prescripció o caducitat de la sanció serà de sis mesos cas d’infracció lleu o greu i 
d’un any si és molt greu.  
 
Article 49è 
 
En la imposició de les sancions es tindrà en compte per graduar la quantia de les 
multes, a més de les indicacions incorporades en la regulació específica de les 
conductes previstes a la present ordenança, els següents criteris:  
 
- L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 
- La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa, 

tant a persones com a animals. 
- La intencionalitat o negligència. 
- La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions. 
- La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació. 
- El volum de negoci de l’establiment. 
- El fet que hi hagi requeriment previ.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
Article 50è 
 
Notificat el plec de càrrecs o l’acord d’inici del procediment sancionador abreujat, el 
presumpte infractor podrá abonar la sanció que li correspondria, amb reducció del 25 
% del seu import dins del termini de 10 dies hàbils. Aquest pagament suposa la 
renuncia a formular al·legacions i comporta que s’entengui finalitzat el procediment per 
mitjà d’una resolució que declari comesa la infracció segons el  plec de càrrecs o 
l’acord d’inici del procediment sancionador abreujat i imposada la sanció en la quantia 
reduïda indicada. La finalització del procediment d’aquesta forma no afecta la 
possibilitat de l’interessat d’interposar els recursos que en dret corresponguin. 
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Disposició addicional  
 
Per tot allò que no prevegi aquesta Ordenança municipal, caldrà atenir-se a allò que 
disposa la Llei 3/1988, de 4 de març de protecció d’animals, modificada per la Llei 
3/1994 de 20 d’abril, el Decret 328/1998, de 24 de desembre, que la desplega i la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
Disposició derogatòria  
 
Aquesta Ordenança deroga aquella normativa municipal que entri en contradicció amb 
allò regulat en la present Ordenança.  
 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor conforme a l’article 70.2 de la Llei reguladora de 
les bases del règim local. 
 
 
 
 


