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PREÀMBUL
La regulació integral de les relacions entre els animals i el seu entorn és conseqüència d’una
realitat que reclama la conjuminació entre la convivència ciutadana, la higiene i la qualitat de vida
i el màxim respecte pels drets dels animals. L’evolució en la situació envers la protecció dels
animals i la tinença responsable requereix una normativa adequada i específica, adaptada al
moment actual i a la normativa sectorial aplicable, amb l’objectiu de millorar i garantir la
convivència entre persones i animals.
Aquesta regulació es configura com l’objecte principal d’aquesta ordenança, partint del fet que la
tinença d’animals té un valor potencial afectiu i emocional molt important per a alguns ciutadans
i ciutadanes, alhora que comporta tot un seguit d’obligacions i responsabilitats envers la resta de
persones, la ciutat i els mateixos animals, com també amb la resta d’espècies que conviuen de
manera natural a l’ecosistema urbà. Tot plegat, amb la finalitat de minimitzar les pèrdues
d’animals i arribar a una quota d’abandonament zero, fomentant la participació ciutadana en la
defensa i la participació dels animals, així com la pedagogia sobre el respecte als animals i la
importància de l’adopció.
Inspira aquesta normativa la necessitat que els animals, sigui quina sigui la seva espècie, siguin
respectats. I que no siguin víctimes de maltractaments, d’esforços desmesurats, d’espectacles
violents ni d’actes cruels que els comportin patiments físics o psíquics. Els drets dels animals es
complementen necessàriament amb els deures de les persones propietàries.
La present ordenança es basa en:
- Ordre de 5 de juliol de 1988, per la qual es regula el registre d’associacions de protecció
i defensa dels animals.
- Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de
Catalunya
- Ordre de 23 de desembre de 1991, d’establiment de mesures necessàries per al
manteniment d’animals salvatges en captivitat.
- Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre la regulació de certàmens i altres concentracions
d’animals vius a Catalunya.
- Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre
general d’animals de companyia.
- Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels
animals de companyia.
- Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels
animals de companyia.
- Llei 10/1999, de 30 de juliol, i la Llei 50/1999, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
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Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als
animals de companyia.
Decret 83/2002, de 5 de març, pel qual es regulen els requisits i les condicions per a la
participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en el procediment
sancionador.
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 potencialment perillosos.
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, a l’explotació, transport,
experimentació i sacrifici.
Reglament (CE) 1099/2009, de 24 de setembre, relatiu a la protecció dels animals en el
moment del sacrifici.
Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya.
Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de
gossos d’assistència, i l’Ordre ASC/573/2010, de 3 de desembre, que la desenvolupa
parcialment;
Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions
d’animals vius a Catalunya.
Reial Decret 37/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen aspectes relatius a la protecció
dels animals en el moment de la matança.
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
A més, serà d’aplicació els tractats i els convenis internacionals signats per l’Estat
espanyol en aquesta matèria.
Així mateix, s’aplicarà sens perjudici de l’aplicació de les lleis i normes reguladores
actuals i les que puguin aprovar-se amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança.

Al títol I es defineix l’objecte i l’àmbit d’aplicació, circumscrit en el marc normatiu i competencial
més ampli, i els conceptes que s’adeqüen a les necessitats de la ciutat. Al títol II, les condicions
de la tinença i el manteniment i el control sanitari i de protecció de la salut pública procuren
establir les bases d’una relació harmònica entre la convivència ciutadana, els animals i l’entorn, i
potenciar la importància d’aprendre a conviure i coexistir amb els diferents animals urbans. El

6

títol II es dedica íntegrament als animals considerats com a potencialment perillosos, recollint la
sensibilització ciutadana envers el control d’aquests animals. El títol IV, amb l’objecte de
preservar-la, es dedica íntegrament a la convivència a la ciutat, regulant espais i condicions dels
animals a les vies i els espais públics, les colònies controlades d’animals i altres aspectes específics
que són conseqüència de la presència dels animals a la via i als espais públics. El cens, que es
regula en el títol V, es configura com a fonamental a l’hora d’identificar i controlar els animals.
Els establiments de venda, el comerç i la cria d’animals són l’objecte del títol VI, que recull la
demanda social de màxim control respecte al tracte dels animals per a venda, comercialització i
cria. Finalment, el títol IX estableix el necessari règim sancionador aplicable en aquelles
conductes incíviques que contradiguin l’esperit d’aquesta ordenança en els termes que s’hi
defineixen, amb el benentès que es pretén una evolució cap a una acció conscient que permeti
aconseguir una conducta global conciliadora i respectuosa envers els animals i el medi en què es
relacionen.
Aquesta Ordenança municipal, per tant, queda justificada, així com l’adequació de la norma als
principis de bona regulació previstos en l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú, complint amb això l’obligació de les Administracions
Públiques d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència.
En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa normativa es justifica en una raó
d’interès general, donada la necessitat de regular la protecció, tinença i venda d’animals, arran les
noves sensibilitats arraigades al municipi.
A més, s’acredita que aquesta iniciativa normativa és coherent amb la resta de l’ordenament
jurídic, autonòmic, nacional i de la Unió Europea, per generar un marc normatiu estable,
predictible, integrat, clar i de certitud, que faciliti el seu coneixement i la comprensió, i, en
conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones i resta de ciutadania.
I, per últim, en aplicació del principi d’eficiència, la iniciativa normativa no imposa cap càrrega
administrativa innecessària o accessòria, en la mesura en que respon a la regulació d’una situació
clarament definida i acorde amb la normativa vigent.

7

TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Objecte
1. És objecte d’aquesta Ordenança regular la protecció, el control i la tinença d’animals, que es
troben de manera temporal o permanent a l’Espluga de Francolí, amb independència del lloc de
residència o registre de l’animal, en el marc normatiu de les competències municipals.
2. Les finalitats de l’Ordenança són: assegurar la protecció i el benestar dels animals; garantir la
convivència i la seguretat ciutadana tant a la via pública com en els espais privats; garantir el
control sanitari i poblacional de les espècies presents en el terme municipal i fomentar la
participació ciutadana al respecte i la protecció dels drets dels animals, així com fer pedagogia
sobre la importància de l’adopció.
3. Aquesta Ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i catalana
de protecció i tinença d’animals, així com de tinença de gossos potencialment perillosos.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Les persones físiques o entitats jurídiques propietàries o posseïdores d’animals de companyia
(inclosos els gossos potencialment perillosos) i d’animals domèstics, així com les administracions
públiques en l’àmbit de les seves competències en relació amb els animals, dins el terme municipal
de l’Espluga de Francolí, tant de manera permanent com esporàdica.
2. Queden exclosos d’aquesta Ordenança i condicionats a la seva normativa específica, els animals
de la fauna salvatge autòctona i no autòctona, i tots els animals propis d’explotacions ramaderes.

Article 3. Definicions
Sense perjudici de les definicions que es puguin establir en altre cos normatiu, a l’efecte d’aquesta
ordenança s’entén per:
a. Animal domèstic. És el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i
conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració
els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a
l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura. Es divideixen en quatre
grups:
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1. Animal domèstic de companyia. Animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. A l’efecte d’aquesta
ordenança, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
2. Animal domèstic d’explotació. És aquell que, adaptat a l’entorn humà, és mantingut
per l’home amb finalitats lucratives o d’una altra índole, sense que pugui constituir,
en cap cas, un perill per a persones o béns. Comprèn especialment els animals de les
espècies ovina, equina, cabrum, porcina, bovina, aviram de granja i similars.
3. Animal domèstic petit. És aquell pertanyent a la fauna autòctona o forana, que ha
requerit un període d’adaptació a l’entorn humà i que és mantingut, sense que sigui
objecte de cap activitat lucrativa, per l’home, principalment a la seva llar. Comprèn,
entre d’altres, animals com els ocells o els petits rosegadors. En general, aquells que
en la seva fase adulta no superin els 500 grams de pes. Gaudiran també d’aquesta
condició els animals que, en nombre i mida, els serveis tècnics els puguin considerar
com a tals.
4. Gat feral. S’estableix la consideració diferenciada del gat feral davant del gat
domèstic, i se’n reconeix la idiosincràsia. Els gats ferals són membres de l’espècie de
felí domèstic (Felis catus), però no estan socialitzats amb els éssers humans i per tant
no són adoptables. Els gats ferals apareixen per l’abandonament o la fugida de gats
domèstics i es converteixen en gats silvestres després de viure un temps per si
mateixos, o són gats descendents d’altres gats ferals. Els gats ferals porten vides
saludables i naturals al seu propi espai, la seva llar és a l’aire lliure.
b. Allotjament habitual. Instal·lació o espai destinat a viure-hi o servir de refugi d’un animal que
es fa per hàbit o costum, i on l’animal passa més de 8 hores al dia de manera rutinària.
c. Fauna salvatge autòctona. Fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya
o de la resta de l’Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas. També comprèn les espècies
de peixos i animals marins de les costes catalanes.
d. Fauna salvatge no autòctona. Fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de
l’Estat espanyol.
e. Animal de companyia exòtic. Animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
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f. Animal ensalvatgit. És l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la
convivència amb les persones.
g. Animal salvatge urbà. Animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les
persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: colom
roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S.
vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona i d’altres que s’han de determinar per via
reglamentària.
h. Nucli zoològic. Les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per
al manteniment d’animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d’animals,
els centres de recollida d’animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions
amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. En queden
excloses les instal·lacions que allotgin animals que es criïn per a la producció de carn, de pell o
d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en
l’agricultura.
i. Associació de protecció i defensa dels drets animals. Entitat sense afany de lucre legalment
constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir els animals.
j. Animals de competició o cursa. Animals que es destinen a competicions i curses on es fan
apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, principalment els gossos i els cavalls.
k. Animal perdut. Animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que
n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
l. Animal abandonat. Animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap
identificació del seu origen de la persona que n’és propietària o posseïdora.
Un animal que porti identificació, en el cas que la persona propietària o posseïdora no el reculli
en el termini atorgat per l’Ajuntament, també es considerarà abandonat.
m. Gos d’assistència. És un gos ensinistrat per un centre oficial d’ensinistrament per ajudar les
persones amb una discapacitat reconeguda. Tipus de gos d’assistència: gos guia o gos pigall,
educat per guiar persones amb discapacitat visual o sordesa; gos de servei, educat per ajudar
persones amb alguna discapacitat física tant en l’entorn privat com en el públic; gos de
senyalització de sons, per avisar les persones amb discapacitat auditiva; gos d’avís, educat per
donar alerta mèdica a les persones amb epilèpsia, diabetis o altres malalties; gos per a persones
amb trastorns de l’espectre autista, educat per cuidar i vigilar persones amb autisme. Gossos
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inclosos en projectes de teràpia assistida amb animals de companyia, destinats a visites a hospitals,
centres geriàtrics, pisos tutelats, centres per a persones amb discapacitat, habitatges particulars,
etc.
n. Gossos d’utilitat pública. Són els gossos de control d’ordre públic, gossos de control i detecció
de substàncies il·lícites, gossos de rastreig, gossos per a cerca de cadàvers. Es divideixen en
diferents especialitats: gossos detectors (explosius, mines, narcòtics, tabac, animals exòtics),
gossos d’intervenció (protecció, antidisturbis, recerca de delinqüents, rescat d’ostatges, combat en
població), gossos de salvament (esllavissades de terra, esfondraments d’edificis, allaus de neu,
socorristes, rastreig, detecció), gossos de policia científica (rodes de reconeixement de sospitosos,
recerques d’indicis, recerques de cadàvers).
o. Patiment físic. Estat en el qual hi ha dolor, entès com l’experiència sensorial aversiva que
produeix accions motores protectores i que donen com a resultat l’aprenentatge per evitar-lo, cosa
que pot modificar trets de conducta específics de l’espècie, com ara la conducta social.
p. Patiment psíquic. Estat en el qual es produeixen signes d’ansietat i temor, com són
vocalitzacions d’angoixa, lluita, intents de fuga, agressions defensives o redirigides, respostes de
paralització o immobilització, salivació, panteix, micció, defecació, buidament dels sacs anals,
dilatació de pupil·les, taquicàrdia o contraccions reflexes de la musculatura esquelètica que
originen tremolor i altres espasmes musculars.
q. Centres veterinaris. Establiments on es realitza l’atenció veterinària als animals, sota control
d’un facultatiu veterinari. Els consultoris comprenen com a mínim una sala de recepció i una sala
per a consulta i petites intervencions medicoquirúrgiques. Les clíniques veterinàries comprenen
com a mínim una sala d’espera, una sala de consulta i una sala reservada per a intervencions
quirúrgiques, instal·lació radiològica, laboratori i possibilitats de rehabilitació.
r. Colònia controlada d’animals. Agrupació d’animals sense cap persona propietària o
posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat,
tutelada per l’Ajuntament i que pot ser gestionada per entitats externes.
s. Colònia de gats ferals. Agrupació controlada de gats sense persona propietària que conviuen
en un espai públic o privat.
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TITOL II. DE
D’ANIMALS

LA

PROTECCIÓ

I

LA

TINENÇA

CAPÍTOL I. CONDICIONS DE LA TINENÇA I MANTENIMENT
Article 4. Condicions generals de la tinença
1. La tinença d’animals al municipi de l’Espluga de Francolí resta condicionada al que estableixin
els usos del sòl en relació al tipus d’activitat; les normes urbanístiques; i la capacitat de l’habitatge
o establiment per acomplir les característiques que ha de tenir l’allotjament per a garantir unes
condicions adequades de benestar animal, seguretat i salubritat, així com per evitar possibles
impactes ambientals o molèsties veïnals; a més de disposar dels registres i autoritzacions
municipals o els que estableixi la normativa sectorial vigent, si s’escau.
2. En concret, la tinença d’animals resta condicionada al compliment dels següents requisits per
part de les persones que en són propietàries o posseïdores:
1. Mantenir-los en bones condicions de protecció de la salubritat pública, benestar, seguretat,
qualitat ambiental (soroll, fums,...), espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc
i les cures necessàries per evitar que pateixi cap sofriment i per satisfer les necessitats que
n’assegurin el benestar, incloent-hi l’activitat física, en condicions adequades a la seva
espècie i raça.
2. Absència de riscos per a la salubritat pública i inexistència de molèsties per als veïns.
3. Disposar de les autoritzacions administratives i els requeriments sanitaris, de seguretat o
altres establerts per les autoritats competents i per la normativa vigent en la matèria.
4. Els animals han de tenir en tot moment accés a aigua potable i neta, han d’estar protegits
degudament del fred i de la calor, i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en
quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut, alhora que han de
disposar d’atenció veterinària.
5. Un animal de més de 25 kg o dos animals el pes dels quals sumi més de 25 kg han de
disposar d’un espai mínim de 20 m2, llevat dels centres veterinaris i dels centres
d’acollida d’animals de companyia quan aquests animals estiguin en espera de recollida
per la persona propietària o en dipòsit per ordre judicial o administrativa. Tanmateix, els
animals de les mateixes característiques que restin en espera d’adopció en centres
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d’acollida i d’adopció d’animals de companyia han de disposar d’un espai mínim de 10
m2 si no està garantida l’activitat física diària fora del seu espai habitual.
6. No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que els impedeixin o limitin
el moviment, ni de manera habitual ni temporal.
7. Es prohibeix deixar els animals, des de les 22 hores fins les 8 hores en patis, terrasses,
galeries i balcons, o altres espais similars, sense accés a l’habitatge. Cal procurar evitar
pertorbar la vida dels veïns amb crits, cants, sons o altres sorolls d’animals, especialment
en aquesta franja horària.
8. No es permet mantenir els animals lligats de forma permanent.
9. Am caràcter general, els animals no es poden deixar sols durant més de dos dies
consecutius.
10. Es prohibeix el maltractament animal, l’agressió física o psicològica ni l’abandonament
dels animals.
11. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la
persona propietària, és responsable dels danys i perjudicis i de les molèsties que ocasioni
a persones i a altres animals, a les vies i els espais públics.
12. L’Ajuntament podrà ordenar, dins les seves competències, a la persona propietària o, si
és el cas, a la persona posseïdora d’un animal, qualsevol mesura per garantir les
condicions higièniques òptimes, l’absència de molèsties, la protecció dels animals i les
persones i el compliment de la normativa vigent.
13. La tinença, el nombre d’animals de cada espècie i la seva criança queden condicionats a
l’obligació de garantir la protecció de la salubritat pública i a la no existència
d’incomoditats ni perills per a les persones ni per als mateixos animals. El nombre màxim
pot variar segons l’espècie animal a considerar. L’Ajuntament podrà limitar, previ
informe tècnic, el nombre d’animals que es posseeixin.

Article 5. Trasllat i presència dels animals als vehicles
1. Els animals han de disposar d’un espai suficient que permeti, com a mínim, que puguin aixecarse i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans de transport o els embalatges han de ser
concebuts per protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.
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2. Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació apropiada a
intervals convenients.
3. En la càrrega i la descàrrega dels animals, s’ha d’utilitzar un equip adequat per evitar-los danys
o sofriments.
4. Està prohibit mantenir els animals en vehicles estacionats sense adoptar les mesures necessàries
perquè a l’interior del vehicle no s’assoleixin temperatures que puguin provocar-los alteracions.
A l’estiu s’han d’ubicar en zona d’ombra i se’ls ha de facilitar en tot moment la ventilació; en cap
cas poden romandre a l’interior d’un vehicle si la temperatura exterior excedeix els 23 graus ni
durant més de 30 minuts.
5. Està prohibit tancar els animals al maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat
que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, els eviti una possible intoxicació deguda als gasos
originats pel mateix vehicle.

Article 6. Edat per a la tinença i/o propietat
La persona posseïdora i/o propietària ha de tenir 16 anys o més i disposar de plena capacitat
d’obrar o tenir-la complimentada en els termes previstos per les normes civils. En el cas de la
tinença o propietat d’animals considerats potencialment perillosos, l’edat mínima és de 18 anys.

Article 7. Condicions especials per a la tinença d’animals domèstics
d’explotació i domèstics petits
La tinença d’animals domèstics d’explotació i domèstics petits queda condicionada al
compliments dels següents requisits per part de la persona propietària o posseïdora:
1. Adequar les instal·lacions a les característiques pròpies de cada espècie i garantir la
inexistència de molèsties per als veïns.
2. En el cas dels animals domèstics d’explotació, cal comunicar al departament municipal
competent en matèria de salut pública la tinença d’aquest tipus d’animals i l’indret on
s’ubiquen habitualment. La comunicació ha d’anar acompanyada d’un croquis de la
situació i de les instal·lacions, la llista d’animals (espècie, raça i nombre), la procedència
dels exemplars, el període previst de la tinença i el destí dels residus.

Article 8. Tinença d’animals domèstics de companyia
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La tinença d’animals domèstics de companyia (gossos, gats i fures) resta condicionada al
compliment dels següents requisits per part de les persones propietàries o posseïdores:
1. Jardins i terrenys. Els animals domèstics de companyia no poden tenir mai com a
allotjament permanent els jardins i terrenys, excepte que disposin d’una caseta o aixopluc
adequat contra la intempèrie i no produeixin molèsties, especialment els que es mantenen
en zones exteriors i en caneres.
2. Els gossos de guarda i, de manera general, els animals de companyia que es mantinguin
lligats o en un espai reduït no poden restar en aquestes condicions més de 8 hores seguides
i no es pot impossibilitar els seus moviments. De la mateixa manera, han de poder accedir
a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. Els mitjans de subjecció
han de tenir en compte el que estableix l’article 9 de la present ordenança. En el cas dels
cadells, han de disposar d’un grau superior de llibertat de moviments i no es poden
mantenir lligats o en un espai reduït més d’una hora.
3. S’entén per caseta o aixopluc adequat el que disposa d’espai suficient, i ha de ser
impermeable, d’un material que aïlli de manera suficient i que, a la vegada, no pugui
produir lesions a l’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’ha de mantenir
permanentment en bon estat de conservació i de neteja. En tot moment s’han de prendre
les mesures que calgui per evitar-hi l’entrada d’aigua i les temperatures extremes.
4. La retirada d’excrements i d’orina s’ha de fer diàriament, i s’han de mantenir els
allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

Article 9. Condicions especials per a la tinença d’animals salvatges o
animals de companyia exòtics
1. La tinença i protecció de fauna salvatge autòctona i no autòctona i les prohibicions que les
afectin es regeixen pel que estableixen els tractats i els convenis internacionals, la normativa
estatal i la comunitària.
2. Les persones posseïdores d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics que per les
seves característiques puguin causar danys han de mantenir-los en captivitat, de manera que es
garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no poden exhibir-los ni passejarlos per les vies i els espais públics.
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Així mateix, han de tenir vigents les autoritzacions i documentacions previstes per a aquest tipus
d’animals, d’acord amb la normativa vigent.

Article 10. Mitjans de subjecció en espais fixos.
Els mitjans de subjecció que s’utilitzin en animals que, per causes justificades, s’hagin de mantenir
subjectats en un lloc concret durant un espai de temps determinat han de complir els requisits
següents:
1. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores de 4 metres de longitud
o més. Les cadenes fixes o de longitud inferior només es poden utilitzar quan la
impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estigui justificada per la seguretat
de l’animal, de les persones o d’altres animals.
2. Les cadenes han de permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc, a
l’aigua i a l’aliment.
3. Totes les cadenes han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrotllament
i la immobilització de l’animal.
4. En cap cas el collar de l’animal lligat ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un
collar de força o que produeixi estrangulació o danys físics.
5. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, i no
poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els seus moviments.

CAPÍTOL II. PROHIBICIONS
Article 11. Prohibicions expresses
A banda de les prohibicions recollides al Text refós de la Llei de protecció dels animals i la
normativa sectorial vigent en matèria d’animals i de gossos potencialment perillosos, queda
expressament prohibit respecte als animals:
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a. Exhibir-los de manera ambulant com a reclam. Queda exceptuat els certàmens on hi
participin animals de companyia o domèstics, que tinguin com a objectiu la promoció de
l’adopció o acollida, o bé serveixin per conscienciar sobre el respecte envers els animals
i la tinença responsable.
b. Mantenir-los en instal·lacions inadequades o lligats en un lloc fix durant més de dues
hores, i en el cas dels cadells durant més d’una hora, o limitar-los de manera duradora el
moviments que els és necessari. Mai podran estar lligats en espais reduïts.
c. Utilitzar els animals en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals
o religioses i qualsevol altra activitat, sempre que els pugui ocasionar dany o patiment, o
bé per fer-ne degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals o que els causin estrès
o que puguin ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
d. Molestar, alimentar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans, llevat dels
controls de poblacions d’animals que autoritzi l’Ajuntament.
e. Transportar-los sense ajustar-se a la normativa vigent sobre protecció dels animals i de
benestar i seguretat en el transport d’animals vius.
f.

Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via
pública i espais públics, fonts, i estanys, així com a la riera del riu. També es prohibeix
que els animals beguin directament de les fonts públiques.

CAPÍTOL III. CONTROL SANITARI I PROTECCIÓ DE LA SALUT
PÚBLICA
Article 12. Control de malalties
1. Les persones propietàries o posseïdores estan obligades a proporcionar les cures necessàries per
garantir la salut i el benestar dels animals pel que fa a tractaments preventius com a guaridors de
malalties, i les que disposin les autoritats sanitàries i/o la legislació vigent.
2. En cas de declaració d’epizoòties derivades de malalties zoològiques (ràbia, leishmaniosi i
altres) les persones propietàries o posseïdores d’animals compliran les disposicions preventives
sanitàries i els protocols que estableixin les autoritats competents.

Article 13. Eutanàsia dels animals i eliminació de cadàvers
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Les persones propietàries, posseïdores i dipositàries d’animals, siguin persones físiques o
jurídiques, han de complir les obligacions següents:
a. L’eutanàsia d’un animal s’ha de fer sota el control i responsabilitat d’un veterinari,
utilitzant mètodes que evitin el seu patiment físic i psíquic, amb sedació profunda o
anestèsia general prèvia i d’acord amb la normativa sectorial vigent.
b. Resta prohibit l’abandonament d’un animal mort.
c. El trasllat de cadàver s’efectuarà, en condicions higienicosanitàries adequades, en llocs
autoritzats per a la seva incineració o enterrament. A aquest efecte, cal acudir al veterinari
habitual o bé a una entitat autoritzada per a la recollida i eliminació del cadàver.
d. En tot cas, l’eliminació del cadàver de l’animal ha de complir el que estableix la normativa
d’eliminació de residus i la resta de normativa sectorial.

Article 14. Agressions
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin mossegat o causat lesions a
persones o a altres animals estan obligades a:
a. Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a les autoritats competents
que ho sol·licitin.
b. En el cas que ho determini l’autoritat, a sotmetre l’animal agressor a observació
veterinària en un termini inferior a 48 hores després de l’agressió i comunicar-ho a
les autoritats municipals.
- En un termini màxim de 15 dies naturals després de l’agressió cal
presentar un informe veterinari sobre l’estat sanitari de l’animal a
l’Ajuntament. Aquest informe ha de determinar la perillositat potencial
de l’animal.
- Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho consideri
necessari, es podrà obligar a ingressar l’animal al centre municipal
d’acollida d’animals municipal o en qualsevol altre centre autoritzat per
realitzar l’observació. Les despeses de captura i altres que se’n derivin
aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora.
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c. Comunicar a l’Ajuntament i al professional veterinari encarregat de l’observació
qualsevol incidència que s’esdevingui (mort de l’animal, robatori, pèrdua, trasllat…)
durant el període d’observació veterinària.
2. Els veterinaris clínics de la ciutat tenen l’obligació de notificar a l’Administració competent els
casos que hagin atès consistents en lesions produïdes per agressions entre animals o a persones.
La notificació ha de determinar la perillositat potencial dels gossos a l’efecte de considerar-los
potencialment perillosos.

TITOL
III.
DELS
ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS

CONSIDERATS

CAPÍTOL I. ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS
Article 15. Definició d’animals considerats potencialment perillosos
Es consideren animals potencialment perillosos, i els és aplicable la normativa sectorial en aquesta
matèria, els tipificats a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos i al Real 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 potencialment, i
qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent:
1. Els que, pertanyent a la fauna salvatge i essent utilitzats com a animals domèstics o de
companyia, amb independència de la seva agressivitat, siguin d’espècies o races que
tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les
coses.
2. Gossos que pertanyin a les races indicades a l’annex I de la present ordenança i als seus
encreuaments.
3. Gossos que hagin tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, així com
aquells que manifestin un caràcter marcadament agressiu. Correspon a l’Ajuntament
determinar la perillositat potencial del gos. S’ha de determinar en atenció a criteris
objectius, bé d’ofici o a conseqüència d’una denúncia, amb informe previ d’un veterinari
habilitat o designat per a aquesta tasca.
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La resolució final de la consideració de perillositat del gos dependrà de les autoritats
municipals, sobre la base de tota la informació obtinguda.
4. Gossos que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
5. Gossos amb unes característiques que es corresponguin amb totes o la majoria de les que
figuren a l’annex II de la present ordenança.
6. Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o la modificació de la legislació vigent.

Article 16. Excepcions de la consideració d’animals potencialment
perillosos
1. No tenen aquesta consideració els gossos pigall o gossos d’assistència acreditats i ensinistrats
en centres oficialment reconeguts, d’acord amb la legislació vigent, així com aquells gossos que
es trobin en fase d’instrucció per a l’adquisició d’aquesta condició.
2. No tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les forces
armades, forces i cossos de seguretat, cossos de policia de les comunitats autònomes, policia local
i empreses de seguretat amb autorització oficial, en l’àmbit de les tasques de suport als agents de
l’autoritat o del personal de seguretat.
Els gossos que donin suport als agents de l’autoritat i al personal de les empreses de seguretat
hauran d’estar ensinistrats adequadament, sanitàriament controlats i identificats amb microxip.
Les persones responsables d’aquests animals han de disposar d’aptitud i capacitat per controlarlos i han d’impedir que puguin escapar o sortir del recinte objecte de vigilància i causin molèsties
o lesions a la població.
3. Cal col·locar en un lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de l’existència d’un gos de
vigilància.

CAPÍTOL
II.
TINENÇA
D’ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS

CONSIDERATS

Article 17. Animals considerats perillosos en espais públics.
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1. Les persones conductores i posseïdores de gossos considerats potencialment perillosos han de
portar sempre la llicència de la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos quan els
portin per la via pública.
2. Els gossos potencialment perillosos, en llos i espais públics, han de dur obligatòriament un
morrió apropiat per a la tipologia racial de cada animal i han de ser conduïts i controlats amb una
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres.
3. No es pot portar més d’un d’aquests gossos per persona.
4. No poden ser propietàries ni conductores de gossos potencialment perillosos les persones
menors d’edat.

Article 18. Comunicació per pèrdua o baixa
En cas de sostracció, pèrdua, traspàs, donació, robatori o mort de l’animal, el seu titular ho ha de
comunicar al responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos en un termini
de 48 hores des que tingui coneixement d’aquests fets.

Article 19. Canvi de titulars
En cas de venda o traspàs del gos, i en un termini de 48 hores, la persona fins al moment propietària
ha de sol·licitar a l’Ajuntament la baixa de la seva llicència, i facilitar les dades de la nova persona
propietària que es farà càrrec de l’animal.

CAPÍTOL III. MESURES DE SEGURETAT
Article 20. Comportaments agressius patològics
En els casos 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 com la castració o el sacrifici de l’animal.

Article 21. Característiques de les instal·lacions
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Les instal·lacions que alberguin els gossos i/o animals 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 de ser prou altes i consistents i han d’estar ben fixades per
poder suportar el pes i la pressió dels animals.
b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn
i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos
els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos o
animal perillós.

Article 22. Mesures de seguretat de les ubicacions
Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, xalet, parcel·la, terrassa,
pati o qualsevol altre indret limitat han d’estar lligats, llevat que es disposi d’un allotjament amb
la superfície, l’alçària i el tancament adequats per protegir les persones o els animals que
accedeixin o s’apropin a aquests llocs.

CAPÍTOL IV. LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I/O CONDUCCIÓ
DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 23. Llicència
1. La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requereix l’obtenció prèvia de la
llicència administrativa per a la tinença i la conducció de gossos potencialment perillosos.
Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix
la llicència atorgada per l’ajuntament.
Aquesta llicència l’emet l’ajuntament del municipi on resideix habitualment el gos i on ha d’estar
censat.
2. El termini per sol·licitar la llicència és d’un mes.
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Article 24. Requisits per a l’obtenció o la renovació de la llicència
L’obtenció o la renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits establerts per l’annex III de la
present ordenança.

Article 25. Validesa de la llicència
La llicència té un període de vigència de 5 anys, que es pot renovar a petició del titular per períodes
successius del mateix termini. No obstant això, la llicència perdrà la vigència en el moment en
què la persona que en sigui titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.

Article 26. Variació de dades de la llicència
Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència ha de ser comunicada pel seu
titular en un termini de 48 hores, a comptar de la data en què es produeixi.

CAPÍTOL V. DE LES PERSONES PASSEJADORES DE GOSSOS
Article 27. Llicència específica per a persones passejadores de gossos
potencialment perillosos.
1. Les persones passejadores de gossos són aquelles que es dediquen al passeig i l’oci dels gossos
d’altres persones, sigui amb una finalitat lucrativa, altruista o d’altra índole.
2. L’exercici de les persones passejadores de gossos potencialment perillosos dins el municipi de
l’Espluga de Francolí requereix l’obtenció prèvia d’una llicència específica de persona
passejadora de gossos potencialment perillosos.
3. Perquè tingui validesa, aquesta llicència s’expedeix vinculada i condicionada a portar a sobre
la pòlissa d’assegurança de l’animal en vigor, i l’autorització de la persona propietària del gos que
porti en aquell moment amb el número de llicència de la persona que en sigui propietària.
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4. L’obtenció o renovació de la llicència específica per a persones passejadores de gossos
potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits establerts per l’Annex III. A més,
cal presentar a l’Ajuntament les diferents autoritzacions signades per les persones propietàries
dels gossos perillosos que requereixin els seus serveis, amb el número de la llicència per a la
tinença de gos potencialment perillós de les referides persones propietàries.
5. La llicència té un període de vigència de 5 anys, que es pot renovar a petició de la persona
passejadora de gossos per períodes successius del mateix termini. No obstant, la llicència perdrà
vigència en el moment en què el titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.
6. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència ha de ser comunicada per la
persona titular de la mateixa en un termini de 48 hores, a comptar de la data en què es produeixi.

Article 28. Mesures per a les persones passejadores de gossos
Les persones passejadores de gossos hauran de respectar les següents mesures:
1. En el cas de gossos no perillosos, no es poden portar alhora més de sis gossos.
2. En el cas de gossos potencialment perillosos, cal complir els requisits següents:
a. El que estableixi la normativa pel que fa a la tinença d’animals potencialment
perillosos, i en especial al que fa a les mesures de seguretat, corretja, morrió i
documentació.
b. No es pot portar més d’un d’aquests animals alhora.

TITOL IV. DE LA CONVIVÈNCIA
CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS
Article 29. Molèsties a la via pública i als espais públics o privats
Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir
que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel seu comportament i les molèsties que se’n puguin
derivar. Aquesta obligació s’ha de complir les 24 hores, tant al propi domicili com a la via pública
i als espais públics o privats.
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Article 30. Abocament de sofre i substàncies químiques
1. Està prohibit dipositar substàncies químiques dissuasives d’animals com el sofre i similars,
entre altres, en façanes, cantonades i espais públics.
2. No obstant, estan permesos els productes degudament registrats i autoritzats amb permís de
l’Ajuntament i per a empreses especialitzades, i que no comportin riscos per a la salut i la integritat
física dels animals.

Article 31. Animals perduts i animals abandonats.
1. En el cas d’un animal perdut o abandonat, els serveis municipals l’han de recollir i traslladar al
centre de recollida i acollida municipal, o a un altre establiment adequat, fins que sigui recuperat,
cedit o adoptat o, si escau, eutanasiat per motius humanitaris o sanitaris que s’estableixin per via
reglamentària.
2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de 24 dies des de l’ingrés al centre de
recollida, o el que estableixi en cada moment la normativa aplicable. Cal lliurar l’animal amb la
identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses i taxes originades, així
com els requisits establerts legalment.
3. Si l’animal porta identificació, l’Ajuntament ho ha de notificar a la persona propietària o
posseïdora, que tindrà un termini de 24 dies per recuperar-lo, després d’haver abonat totes les
despeses originades i les taxes corresponents. També ha de notificar que disposa dels requisits
sanitaris establerts legalment. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora
no ha recollit l’animal, es considerarà abandonat i podrà ser cedit, acollit temporalment o adoptat.
4. L’Ajuntament pot concertar amb entitats externes la prestació del servei de recollida d’animals
abandonats o perduts, i el seu manteniment i custòdia.
5. En cas de pèrdua o robatori d’un animal resident al terme municipal, les persones propietàries
o posseïdores estan obligades a comunicar-ho. en un termini de 48 hores des del moment en què
es tingui constància dels fets, a l’Ajuntament i al del terme municipal on s’hagi produït la pèrdua.
Cal aportar la documentació identificativa de l’animal.

Article 32. Renúncia a la tinença per part de les persones propietàries
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1. Les persones que no puguin tenir un animal del qual siguin propietàries o responsables han de
comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament per tal que els serveis municipals el recullin i l’acullin.
2. Les despeses i les taxes que es generin per la recollida, la identificació, les cures, la
desparasitació, la vacunació, l’esterilització, el manteniment i, si escau, l’eutanàsia i la posterior
eliminació del cadàver de l’animal aniran a càrrec de la persona que en sigui propietària.

CAPÍTOL II. ANIMALS A LES VIES I ELS ESPAIS PÚBLICS
Article 33. Conducció dels animals domèstics de companyia en vies i
espais públics
1. A les vies, els llocs i els espais públics, els animals domèstics de companyia han d’anar lligats
mitjançant una corretja o cadena i dur collar amb una placa identificativa amb el seu nom i les
dades de la persona que en sigui propietària o posseïdora. Estan prohibits els collars estranguladors
i elèctrics i amb elements punxants o qualsevol altra característica que afecti el benestar de
l’animal.
2. L’autoritat municipal pot determinar indrets especialment condicionats per deixar-hi els
animals lliures per a l’esbarjo, la socialització i la realització de les necessitats fisiològiques en
unes condicions d’higiene correctes. Han d’estar degudament senyalitzats i han de disposar de
rètols informatius amb les normes d’ús.
3. Les persones propietàries o conductores d’animals estan obligades a respectar les indicacions
dels rètols informatius col·locats al municipi.

Article 34. Zones verdes
1. L’accés dels animals a zones verdes públiques dependrà del tipus i l’espai, d’acord amb la
catalogació següent:
a) Parc. Espai generalment gran amb una part important de superfície transitable. Es permet
la presència de gossos a tot l’espai transitable, sempre que la persona responsable en tingui
cura i el porti lligat i sota control.
b) Verd viari. Parterres, jardineres, rotondes i mitjaneres enjardinades. No hi està permesa
la presència d’animals.
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c) Zones d’ús públic específic. Àrees de joc, esport, taules de pícnic i similars. No hi està
permès l’accés d’animals, llevat que sigui un espai que se’ls hagi reservat especialment.
d) Camins i espais no urbans. Es permet la presència d’animals a l’espai transitable, sempre
que el responsable de l’animal en tingui cura i el porti lligat i sota control.
2. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública,
en espais públics, fonts i estanys i a les lleres de rius.
3. Es prohibeix que els animals beguin directament a les fonts públiques, llevat de les situades en
pipi cans i a les àrees de gossos.

Article 35. Alimentació en vies o espais públics
1. Amb l’objectiu d’evitar la proliferació d’animals incontrolats al municipi, es prohibeix donar
aliments als animals a les vies públiques o en espais públics. En el cas dels animals salvatges
urbans, la prohibició de donar aliments es fa extensiva també a les zones privades exteriors:
portals, finestres, terrasses i balcons.
2. Estan exemptes d’aquesta prohibició les persones autoritzades per l’Ajuntament en les colònies
controlades.

Article 36. Deposicions
1. Les persones propietàries o conductores d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin
amb els excrements les vies i els espais públics i per evitar les miccions a les façanes d’edificis i
al mobiliari urbà.
2. Les persones propietàries o conductores d’animals estan obligades a recollir les deposicions
immediatament i a netejar la part de la via, l’espai públic o el mobiliari urbà que hagi resultat
afectat. S’hi inclouen també els pipi cans i les àrees de gossos.
3. Els excrements recollits s’han de dipositar als contenidors de rebuig i a les papereres, utilitzant
bosses ben tancades.
4. En cas que es produeixi una infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal poden
requerir a la persona propietària o posseïdora de l’animal que netegi els elements afectats, sens
perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
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Article 37. Circulació d’animals vehicles de tracció animal a la via
pública
1. La circulació i la conducció d’animals a la via pública s’ha d’ajustar a allò que disposi la
legislació sectorial vigent. Les subjeccions no han de comportar en cap cas ferides ni patiment de
l’animal.
2. Per a la circulació sempre s’han d’adoptar les mesures necessàries per no embrutar la via pública
i que no representin cap perill per a la ciutadania, per a altres animals o per al mateix animal. Les
persones propietàries o conductores han de portar en tot moment la documentació i les
autoritzacions pertinents.

Article 38. Pipi cans, àrees de gossos i can-espais
1. Als efectes d’aquesta norma, s’estableixen les següents definicions:
a) Pipi cans. Són zones establertes per l’Ajuntament i destinades als gossos perquè hi puguin
fer les seves necessitats fisiològiques.
b) Àrees de gossos. Són els espais tancats destinats exclusivament a l’esbarjo dels gossos.
c) Can-espais. L’Ajuntament pot autoritzar zones àmplies al municipi per a l’esbarjo dels
animals de companyia en horaris determinats, on podran romandre solts sempre que
estiguin acompanyats de les persones propietàries o conductores. Aquest article no és
d’aplicació als animals potencialment perillosos.
2. Respecte a l’ús dels pipi cans, les àrees de gossos i els can-espais ha de respectar-se les següents
normes:
a) Cal habilitar, sempre que sigui possible, bancs, fonts d’aigua i papereres.
b) Han de disposar d’un panell informatiu on constin:
c) Les normes d’ús establertes per aquesta ordenança.
d) Un telèfon de denúncia en cas que es detecti qualsevol inconvenient.
e) Un telèfon de denúncia de qualsevol desperfecte que puguin detectar els usuaris.
f) És obligatori recollir les deposicions dels animals.
g) Aquests espais han de garantir la seguretat dels animals i de les persones, i també evitar
la fugida o les pèrdues dels animals. Les persones propietàries o posseïdores han de vigilar
els seus animals de companyia i evitar molèsties a les persones i a altres animals que
comparteixin l’espai.
h) Les persones propietàries o posseïdores dels animals són responsables legals davant de
qualsevol tipus de dany que es pugui ocasionar a les instal·lacions o a altres animals.
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3. L’ús dels pipi cans i de les àrees de gossos, definits als punts 1a i 1b d’aquest article, queda
sotmès, a més del que exposa el punt 2 anterior, als aspectes següents:
a) Són recintes d’ús exclusiu de mascotes canines.
b) Els gossos han d’estar acompanyats en tot moment de la persona que en sigui propietària
o posseïdora. Han d’estar vigilats constantment, per la qual cosa queda absolutament
prohibit deixar-los sols a l’àrea sense vigilància.
c) Solament hi poden entrar aquells animals que estiguin censats, duguin microxip i
compleixin la normativa vigent en matèria higienicosanitària.
d) La porta ha de romandre tancada en tot moment.
e) Els gossos han d’entrar i sortir de l’àrea subjectats amb corretja i no es poden deixar anar
fins a haver tancat la porta. Cal subjectar-los novament amb la corretja abans d’obrir la
porta per sortir.
f) Els animals han de portar el collaret posat en tot moment per facilitar la seva separació en
cas d’enfrontament.
g) Els gossos potencialment perillosos han d’entrar al recinte amb morrió.
h) Si un animal es mostra agressiu ha d’abandonar l’àrea immediatament.

CAPÍTOL III. COLÒNIES CONTROLADES D’ANIMALS
Article 39. Alimentació i medicació
1. L’alimentació i la medicació dels animals a les colònies correspon exclusivament a les persones
i entitats autoritzades per l’Ajuntament.
2. L’alimentació s’ha de fer amb pinso sec diàriament, i han de disposar sempre d’aigua neta. Els
recipients de menjar han de tenir un disseny estèticament acceptable i s’han de col·locar, sempre
que sigui possible, amagats a les àrees de vegetació. No s’ha de deixar mai l’aliment a terra. Les
restes d’aliments s’han de netejar diàriament per evitar riscos sanitaris.

Article 40. Control de la població
1. L’autoritat municipal, o les entitats autoritzades per a aquest fi, han d’actuar sobre la població
d’aquests animals amb l’objectiu de controlar-ne el nombre i que no puguin representar riscos per
a la salut pública o molèsties al veïnat.
2. Les actuacions que es duguin a terme a la colònia les han de realitzar persones autoritzades.
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3. Les esterilitzacions hauran de ser practicades per personal veterinari qualificat.

Article 41. Condicions higièniques
1. Totes les actuacions de manteniment de les colònies s’han d’efectuar amb la mínima pertorbació
dels animals i dels espais públics, del seu estat de neteja i de la convivència amb la ciutadania.
2. Els serveis de neteja, jardineria i poda han de ser especialment curosos per no destorbar els
animals i respectar els elements de refugi, menjar i aigua.

CAPÍTOL IV. GOSSOS D’ASSISTÈNCIA I D’UTILITAT PÚBLICA
Article 42. Normativa específica
La tinença, el manteniment i l’ús dels gossos d’assistència i utilitat pública ve determinada per la
seva normativa específica.

Article 43. Gossos d’assistència i utilitat pública als llocs, locals,
establiments, allotjament
Les persones que portin gossos d’assistència poden accedir als espais següents, tant públics com
privats:
a. Llocs, locals i establiments d’ús públic:
- Els descrits per la normativa vigent en matèria d’espectacles, activitats recreatives
i establiments públics.
- Els establerts per la normativa vigent en matèria de serveis socials.
- Els centres d’esbarjo i temps lliure.
- Les instal·lacions esportives, incloses les piscines fins al marge de la zona
d’aigua.
- Els centres d’ensenyament de tots els nivells, tant públics com privats.
- Els centres sanitaris i assistencials, tant públics com privats.
- Els despatxos i les oficines de professionals liberals.
- Els centres religiosos.
- Els museus i els locals d’ús públic o d’atenció al públic.

30

-

Els espais d’ús general i públic de les estacions de qualsevol tipus de transport
públic o d’ús públic, dels aeroports i dels ports.
Qualsevol altre lloc, local o establiment d’ús públic o d’atenció al públic.

b. Allotjaments i altres establiments turístics: hotels, albergs, campaments, bungalous,
apartaments, càmpings, balnearis, parcs aquàtics, d’atraccions, temàtics i zoològics, i establiments
turístics en general.
c. Transports públics: qualsevol tipus de transport col·lectiu d’ús públic municipal.
d. Espais naturals de protecció especial on es prohibeixi expressament l’accés amb gossos.

CAPÍTOL V. PRESÈNCIA D’ANIMALS EN TRANSPORTS
PÚBLICS, INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES, EDIFICIS PÚBLICS I
ESTABLIMENTS
Article 44. Edificis públics i serveis públics municipals
1. Està permès l’accés d’animals de companyia als edificis públics municipals, i també podran
accedir als serveis públics, excepte en aquells edificis i serveis on l’Ajuntament ho hagi prohibit
expressament atesa la naturalesa de l’immoble o del servei. En el cas dels transports públics, es
poden traslladar animals domèstics de companyia dins de cistelles de transport o altres mitjans
homologats per a aquest ús, en les condicions d’higiene i seguretat adients.
La prohibició no afecta, en cap cas, els gossos d’assistència.
Els animals de companyia han d’anar sempre lligats, no han de provocar molèsties ni destorb als
usuaris i han de complir el que estableixen aquesta ordenança i la legislació vigent.
2. Les persones titulars d’aquests locals han de senyalitzar la prohibició amb una placa indicadora
a l’entrada.
3. En espectacles esportius o culturals a l’aire lliure, es permet la presència d’animals domèstics
de companyia a condició que vagin lligats amb corretja i portin morrió, vagin nets i estiguin
educats per obeir les persones propietàries o conductores.
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Article 45. Presència en establiments alimentaris, bars, restaurants,
hotels i similars.
1. Queda prohibida la presència d’animals als locals destinats a fabricar, emmagatzemar,
transportar i manipular aliments.
2. Les persones titulars d’establiments oberts al públic, com ara hotels, pensions, restaurants, bars,
bars restaurants i similars, segons el seu criteri, poden prohibir l’entrada i la permanència
d’animals als seus establiments, llevat que es tracti de gossos d’assistència o d’utilitat pública.
3. Cal col·locar una placa indicadora de la prohibició a l’entrada de l’establiment i en un lloc ben
visible.
4. En cas que es permeti la presència d’animals, cal exigir que vagin subjectats amb corretja o
cadena, i els gossos potencialment perillosos, amb el morrió col·locat.

TITOL V. IDENTIFICACIÓ I CENS
Article 46. Obligació de censar i identificar
1. Els gossos, els gats i les fures tenen les obligacions següents:
a.
Han de ser identificats.
b.
Posteriorment a la identificació, han de ser censats a l’Ajuntament.
2. Aquestes obligacions corresponen a les persones que en siguin propietàries o posseïdores.

Article 47. Identificació
1. Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant els sistemes d’identificació
següents:
a) Una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
2. La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha de lliurar a la persona que
en sigui posseïdora un document acreditatiu on constin les dades d’identificació de l’animal.
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3. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que provinguin d’altres
comunitats autònomes o de fora de l’Estat i que esdevinguin residents a Catalunya han de validar
la identificació dels animals i censar-los a l’Ajuntament.
4. La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per fer
qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència.
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.

Article 48. Cens
1. L’Ajuntament disposa d’un cens municipal d’animals de companyia al qual s’han d’inscriure
els gossos, els gats i les fures que resideixin de manera habitual al municipi. Al cens hi han de
constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les
altres dades que estableixi la legislació vigent.
2. Els gossos, els gats i les fures han de dur de manera permanent, pels espais públics i les vies
públiques, una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què hi consti el nom
de l’animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora o propietària.

Article 49. Terminis
1. És obligació de les persones propietàries o posseïdores el compliment dels terminis següents:
a) Per portar a terme el que estableix l’article 49:
- 3 mesos des del naixement de l’animal; o
- 30 dies des de la data d’adquisició de l’animal.
b) La baixa de l’animal, la seva cessió i el canvi de residència de l’animal o del propietari
s’han de comunicar a l’Ajuntament en un termini de 48 hores.
2. En el cas de canvi de persona propietària, cal també que comuniqui, en el mateix termini, les
dades de la nova persona que en sigui titular.
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TITOL VI. COMERÇ, ESTABLIMENT DE VENDA
D’ANIMALS,
VENDA
AMBULANT,
EXHIBICIÓ,
EXPOSICIÓ,
ESPECTACLES,
VETERINARIS
I
ESTABLIMENTS ZOOLÒGICS
CAPÍTOL I.
D’ANIMALS

EXHIBICIÓ,

EXPOSICIÓ

I

ESPECTACLES

Article 50. Exhibició, exposició i espectacles d’animals
1. L’exhibició, l’exposició i els espectacles amb animals en fires temporals i certàmens s’han de
comunicar a l’Ajuntament amb 30 dies d’antelació.
2. Està prohibit l’ús d’animals en espectacles o altres activitats si els poden ocasionar patiment,
poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals o poden ferir la sensibilitat de les persones
que els contemplen.
3. No es permet utilitzar animals salvatges en captivitat als circs.

CAPÍTOL II. COMERÇ, ESTABLIMENTS DE VENDA I VENDA
AMBULANT
Article 51. Establiments de venda d’animals i centres de cria
Els establiments de venda d’animals i els centres de cria han de complir el que estableix la
normativa vigent en matèria de protecció de salubritat pública i dels animals.

Article 52. Venda ambulant.
Està prohibida la venda ambulant d’animals, sigui fixa, temporal o periòdica.

Article 53. Superfície dels locals.
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Tots els establiments destinats a la venda d’animals han de complir els requisits següents:
a) L’extensió ha de ser suficient perquè tots els animals puguin realitzar exercici físic
diàriament, respectant les mesures de salubritat pública adients i els requeriments
conductuals de les diferents espècies animals allotjades.
b) La seva capacitat ha d’estar en relació amb el tipus d’animal que s’hi ubiqui.

Article 54. Condicionament dels locals
Tots els locals comercials han de comptar amb els condicionaments següents:
a) Ventilació adequada mitjançant sistemes d’aireig natural o artificial.
b) Safareigs, estris per a la gestió dels residus i tot allò que sigui necessari tant per mantenir
netes les instal·lacions com per preparar en condicions l’alimentació dels animals.
c) Els revestiments han de ser de materials que assegurin la perfecta i fàcil neteja i
desinfecció.
d) La il·luminació, sigui natural o artificial, ha de ser suficient per permetre realitzar les
operacions pròpies de l’activitat en perfectes condicions. Aquesta condició també s’ha de
complir quan els locals no estiguin oberts al públic.
e) Mesures d’insonorització adequades al tipus d’animals de l’establiment.
f) Control ambiental de plagues.

Article 55. Documentació.
1. L’establiment ha de disposar d’un llibre de registre actualitzat on constin les dades exigides per
la normativa reguladora del Registre de nuclis zoològics relatives a l’origen, la identificació i la
destinació dels animals. Aquesta obligació s’ha de fer extensiva a les institucions, els tallers i les
persones que practiquin l’activitat de la taxidèrmia.
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2. Cal col·locar, en un lloc visible des del carrer, un cartell amb el número del Registre de nuclis
zoològics i el telèfon de la Guàrdia Urbana per a supòsits de sinistre o emergència. Aquest últim
requisit no és obligatori quan l’establiment disposa d’un servei permanent de vigilància o control.

Article 56. Animals objecte de l’activitat comercial.
1. Dins dels establiments de venda d’animals només hi poden ser els destinats a la venda.
2. Els animals s’han de vendre desparasitats, lliures de tota malaltia i amb les vacunes obligatòries.
3. La venda d’animals està prohibida a les persones menors de setze anys i a les incapacitades
sense l’autorització de les persones que en tinguin la pàtria potestat o la custòdia.
4. Qualsevol transacció d’animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de difusió ha
d’incloure el número del Registre de nuclis zoològics i de llicència municipal del centre venedor.
5. Està prohibit exhibir els animals als aparadors i als passadissos interiors dels centres comercials
col·lectius.

Article 57. Venda de productes per a l’alimentació dels animals
1. Els productes destinats a l’alimentació dels animals han de portar data de caducitat i s’han de
renovar periòdicament per evitar que es malmetin o esdevinguin impropis per a l’alimentació
animal. La persona responsable de l’establiment ha de disposar de la documentació comercial
d’aquests productes per poder garantir el seu origen i la seva traçabilitat comercial. S’han de
mantenir separats de la resta de productes no alimentaris.
2. En el supòsit que s’ofereixin a la venda productes alimentaris vius envasats, s’han de fer constar
les dates d’envasament i de caducitat.

Article 58. Manteniment dels animals als establiments.
1. Els animals s’han de mantenir en condicions higienicosanitàries i de benestar adequades, i sota
la responsabilitat d’un servei veterinari. Les dades i la signatura del servei veterinari responsable
han de constar al llibre de registre.
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2. Els animals han de col·locar-se a una distància no inferior a 1 metre de l’accés a l’establiment,
en zones en què no puguin ser molestats ni visibles des de la via pública o des dels passadissos
interiors dels establiments comercials col·lectius i dels centres comercials.
3. Fora de l’horari comercial, els establiments han de tenir les persianes abaixades.
4. La manipulació dels animals s’ha d’efectuar en zones de l’establiment adequades a aquest
efecte.
5. Per atendre les necessitats de les espècies animals que tenen a la venda, els establiments han de
disposar de productes alimentaris adients i en perfecte estat de conservació.

Article 59. Condicions dels habitacles
1. Els habitacles han de situar-se de manera que els animals que hi hagi a dins no puguin ser
molestats pels que es troben als altres habitacles. En cas que uns estiguin situats damunt d’altres,
cal prendre mesures per impedir que passin els residus orgànics dels superior als inferiors.
2. El nombre d’animals de cada habitacle ha d’estar en funció dels requeriments de manteniment
de cada espècie. Cal atendre criteris que permetin garantir el seu benestar.
3. Dins de cada habitacle hi ha d’haver un lloc adequat perquè els animals puguin amagar-se quan
ho necessitin.
4. Tots els habitacles han de disposar d’un recipient per al subministrament d’aigua potable. Així
mateix, el menjar s’ha de dipositar sempre en menjadores i l’aigua en abeuradors situats de manera
que no es puguin embrutar fàcilment. Els recipients han de ser d’un material fàcil de netejar.

Article 60. Neteja dels animals i dels seus habitacles
1. Els habitacles i els animals s’han de netejar amb la freqüència necessària i segons el
procediment descrit a la documentació de l’autorització de nucli zoològic.
2. L’autoritat municipal pot determinar que hi hagi un augment en la freqüència de la neteja per
garantir les condicions adients de protecció de la salubritat pública.
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3. Les deixalles s’han de situar en contenidors de tancament hermètic que hi impedeixin l’accés
d’insectes o rosegadors.

Article 61. Dades identificatives dels animals
1. A cadascun dels habitacles a que es refereixin els articles anterior hi ha de figurar una fitxa on
consti el nom comú i el nom científic de l’animal, amb la finalitat de facilitar que les possibles
persones compradores disposin d’una àmplia informació sobre els animals que vulguin adquirir.
2. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior d’aquest article, cada establiment ha de disposar
de fitxes, agrupades per famílies, en les quals constin les característiques dels animals que s’hi
allotgin, i en particular les següents:
a) Mida màxima que pot assolir l’animal adult.
b) País i zona d’origen de l’animal i àrea de distribució de l’espècie.
c) Particularitats alimentàries.
d) Tipus i dimensió de la instal·lació adequada, amb indicació dels elements accessoris
recomanables.
e) Particularitats i incompatibilitats de l’espècie.
f) Condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries.
g) Procedència de l’animal.

Article 62. Espais reservats per a animals en procés d’adaptació i malalts
1. Els establiments han de tenir un espai reservat per als animals que estiguin en procés d’adaptació
i per als animals malalts.
2. Els animals que pateixin alguna malaltia han de ser posats en quarantena a l’espai habilitat a
aquest efecte i sotmesos al control oportú del servei veterinari al qual estigui adscrit l’establiment.
En aquests casos, els seus habitacles han de ser netejats i desinfectats, com a mínim, diàriament.

Article 63. Personal dels establiments
La persona titular i el personal que presti serveis als establiments destinats a la venda d’animals
han de mantenir les condicions d’higiene i neteja personals adients. El personal cuidador ha de
complir els requisits legalment establerts i ha de rebre la formació adient per al correcte
compliment de la llei i de l’ordenança.
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Article 64. Comprovants de compra
1. Amb caràcter previ a la formalització de la compra i venda de l’animal, la persona compradora
ha de signar per duplicat una còpia de la fitxa a la qual fa referència l’apartat segon de l’article 65,
com a document que acredita que coneix, entén i accepta les condicions de manteniment que
requereix l’animal. Se n’ha de lliurar una còpia a la persona compradora, i l’altra ha de romandre
a l’establiment venedor.
2. Així mateix, quan es formalitzi una compravenda l’establiment venedor ha de lliurar un
document acreditatiu de la transacció, en el qual hauran de constar les dades següents: a. Espècie.
a) Raça i varietat.
b) Edat i sexe, si és fàcilment determinable.
c) Codi d’identificació requerit per la legislació vigent i senyals somàtiques d’identificació.
d) Procedència de l’animal.
e) Nom de l’anterior persona propietària, si és el cas.
f) Número de l’animal al llibre de registre del comerciant.
g) Número de nucli zoològic del venedor i, si és el cas, la persona compradora.
h) Controls veterinaris als quals s’ha de sotmetre l’animal venut, i la seva periodicitat.
3. Tant la persona compradora com l’establiment venedor dels animals estan obligats a conservar
el document acreditatiu de la seva procedència.
4. Quan s’escaigui, cal lliurar amb l’animal un document acreditatiu de les pràctiques
profilàctiques a les quals hagi estat sotmès, que variaran en funció del tipus d’animal de què es
tracti. Aquest document ha de ser subscrit pel facultatiu veterinari que les hagi practicat.

Article 65. Lliurament dels animals
1. Els animals han de ser lliurats a les persones compradores en les condicions que garanteixin
millor la seva seguretat, higiene i comoditat i en perfecte estat de salut.
2. Tots els establiments han de complir tots els requisits sectorials o d’altra naturalesa que siguin
aplicables a l’activitat comercial en virtut de la legislació de comerç i de defensa dels consumidors
i dels usuaris, o d’altres disposicions vigents.
3. En cap cas, les cries dels animals no s’han de separar de la mare abans del moment de
deslletament recomanat per a cada espècie.
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4. Es poden implantar programes de regulació i limitació de la compravenda d’animals de
companyia.

CAPÍTOL III. CENTRES VETERINARIS
Article 66. Condicions higienicosanitàries
Els centres veterinaris han de complir els requisits previstos, segons la seva classe i categoria, per
la normativa col·legial i altra normativa sectorial vigent en cada moment, i com a mínim les
condicions higienicosanitàries següents:
a) Disposar de subministrament d’aigua potable freda i calenta.
b) Adoptar mesures per impedir la contaminació sonora ambiental, així com la contaminació
produïda per raigs X o qualssevol altres procedents d’aparells d’electromedicina.
c) Disposar d’un equipament de sistemes de desinfecció i esterilització.
d) Controlar les plagues.
e) Eliminar residus orgànics, material de cura i rebuig patològic mitjançant recipients tancats
i estancs. S’han de recollir de conformitat amb el que estableix l’ordenança municipal de
neteja pública i altres especificacions normatives sectorials.
f) L’obertura i el funcionament d’una clínica veterinària requereix necessàriament la
direcció tècnica d’un professional veterinari col·legiat.
g) El disseny i el material de construcció ha de permetre una neteja i desinfecció fàcil.
h) Disposar de zones d’emmagatzematge independents per a productes i estris de neteja.
i)

El terra ha de ser impermeable, resistent i rentable. Els elements metàl·lics de les
instal·lacions han de ser resistents a l’oxidació.

j)

Disposar de roba específica de treball per al personal.
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k) Els aparells i l’instrumental han de complir la normativa sobre productes sanitaris.

Article 67. Obligacions
1. Els facultatius veterinaris han de dur obligatòriament un arxiu de malalties i vacunacions que
s’han d’incloure en una fitxa clínica on es recolliran, a més, l’historial clínic i altres circumstàncies
rellevants.
2. Les activitats complementàries d’higiene, perruqueria canina i similars han de complir les
condicions higienicosanitàries adients per garantir la protecció de la salubritat pública i un estat
sanitari òptim dels animals i dels establiments.
3. Els facultatius veterinaris han d’informar la persona propietària o posseïdora de l’obligatorietat
d’identificar el seu animal en el cas que es tracti d’un animal domèstic de companyia i no estigui
identificat, i també de registrar-lo al cens del municipi on resideixi l’animal habitualment.

CAPÍTOL IV. ESTABLIMENTS ZOOLÒGICS
Article 68. Àmbit d’aplicació i condicions
1. Tenen la consideració d’establiments zoològics els centres de cria, guarderies, canòdroms,
establiments hípics, instal·lacions de manteniment d’animals de companyia i assimilables.
2. Els centres han de complir les condicions següents:
a) L’emplaçament ha d’estar prou allunyat del nucli urbà per no ocasionar molèsties als
habitatges pròxims.
b) Les construccions, les instal·lacions i els equips han de ser de neteja i desinfecció fàcil.
c) Han de disposar de locals o gàbies per a l’aïllament i l’observació d’animals malalts o
sospitosos de malaltia de neteja i desinfecció fàcil.
d) Cal manipular adequadament els animals perquè es mantinguin en bon estat de salut.
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e) Les instal·lacions han de tenir unes condicions adequades, d’acord amb la naturalesa de
cadascun dels animals.
f) Cada compartiment on s’allotgi un animal de companyia ha de disposar d’un recipient de
neteja fàcil a fi d’assegurar un subministrament d’aigua potable suficient durant tot el dia.
g) Cal netejar, desratitzar, desinfectar i desinsectar els locals i les instal·lacions amb la
periodicitat necessària per assegurar unes condicions higièniques adequades.
h) L’eliminació d’excrements i d’aigües residuals i l’eliminació higiènica de cadàvers
d’animals i de matèries que signifiquin un risc per a la protecció de la salubritat pública
s’han de fer de manera que no comportin perill per a la salut pública ni cap tipus de
molèstia. Aquesta eliminació ha de complir la legislació sectorial.
i)

El nombre d’animals que s’hi allotgin ha de guardar relació amb la superfície disponible
i estar d’acord amb la normativa vigent, i hi ha d’haver un llibre d’entrada i sortida dels
animals i la seva identificació.

j)

Els establiments han de disposar d’un facultatiu veterinari assessor que es responsabilitzi
del llibre de registre, així com de l’estat sanitari dels animals.

k) L’acceptació de l’animal per qualsevol concepte i període de temps al centre queda
condicionada a la presentació, per la persona que en sigui propietària o posseïdora, de la
cartilla o targeta sanitària, identificada i amb la documentació obligatòria corresponent.
l)

Els establiments han de complir els requisits legals establerts per a aquest tipus de centres
i nuclis zoològics.

TITOL VII. PROHIBICIONS
Article 69. Prohibicions dels propietaris
Queda expressament prohibit, respecte als animals:
a) Maltractar-los, agredir-los o afectar-los físicament o psicològicament.

42

b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de
benestar i de seguretat de l’animal.
d) Practicar-los mutilacions, extirpar-los parts del cos o òrgans, llevat de les intervencions
fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per garantir la salut de
l’animal o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva.
e) No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de
nutrició i salut.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent o transacció onerosa d’animals.
g) Vendre’ls a persones menors de setze anys i a persones incapacitades sense l’autorització
dels qui en tinguin la potestat o la custòdia.
h) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i establiments
de venda i de cria autoritzats, llevat de les donacions entre particulars quan es limitin als
seus animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de
l’animal.
i)

Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.

j)

Utilitzar animals salvatges, encara que no es tracti d’espècies protegides, en captivitat als
circs.

k) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna
vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
l)

Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los, de manera duradora, el
moviment necessari.

m) 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.
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n) Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de seguretat
en el transport.
o) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals sense
autorització administrativa prèvia.
p) Molestar, capturar o comercialitzar animals salvatges urbans, llevat dels controls de
poblacions d’animals.
q) Matar-los per joc o perversitat, o torturar-los.
r) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
s) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades de gossos potencialment perillosos.
t)

Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o
governativament de tenir-ne.

u) Abandonar un gos potencialment perillós, la qual cosa succeeix quan l’animal no va
acompanyat de cap persona, amb independència que dugui la identificació o no.
v) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries
per evitar que s’escapi o es perdi.
w) Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de
seguretat, sense haver adoptat les mesures precautòries que les circumstàncies aconsellin
per garantir la seguretat de les persones, els béns i altres animals, ni haver tingut en compte
els temps de transport i espera de càrrega i descàrrega.
x) Dipositar en façanes, cantonades i espais públics substàncies químiques dissuasives no
autoritzades.

TITOL VIII. DE LA FUNCIÓ INSPECTORA
Article 70. Inspecció i vigilància dels animals
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Corresponen a l’Ajuntament les funcions següents:
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
b) Gestionar el cens municipal d’animals de companyia.
c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals salvatges
urbans.
d) Les autoritats municipals, si ho consideren necessari, poden aïllar o comissar els animals
de companyia per qüestions de salubritat pública, de seguretat, d’agressivitat i de benestar
de les persones i del mateix animal.

Article 71. Col·laboració amb l’acció inspectora
1. Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de permetre
als tècnics municipals les inspeccions i facilitar-los la documentació que els demanin.
2. És sancionable:
a) Obstaculitzar la funció inspectora.
b) Negar-se o resistir-se a facilitar la tasca inspectora o de vigilància de l’Administració.
c) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació que demanin les
autoritats competents o els seus agents per complir les seves funcions, i subministrar
informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error,
explícitament o implícitament.
d) Negar-se a lliurar un animal comissat o custodiat.

TITOL IX. DEL RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I. MESURES DISCIPLINÀRIES
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Article 72. Mesures disciplinàries aplicables
Les mesures disciplinàries que es poden imposar per infraccions comeses contra aquesta
ordenança són les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Multa, d’acord amb el que disposa el capítol II del present títol.
Comís d’animals.
Clausura temporal, total o parcial dels establiments, les instal·lacions o els serveis.
Confiscació o immobilització de productes.
Ordres d’execució de conservació de terrenys, construccions i instal·lacions.
Multes coercitives.
Execucions subsidiàries.

Article 73. Comís d’animals
1. L’autoritat municipal pot comissar els animals sempre que hi hagi indicis racionals d’infracció
de les disposicions d’aquesta ordenança o de les normatives sectorials. El comís es pot practicar,
si escau, al mateix domicili per criteris de salubritat pública, seguretat i convivència.
2. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin relacionades aniran a càrrec
de la persona que hagi causat les circumstàncies que l’hagin determinat.
3. En cas de comís, l’animal retornat a la persona propietària o posseïdora ha de complir les
obligacions i els requeriments previstos per la present ordenança i per la normativa sectorial que
sigui aplicable. En cas d’incompliment de les obligacions o els requeriments esmentats, l’animal
ha de ser custodiat per l’Ajuntament fins que pugui ser donat, cedit, acollit temporalment o
adoptat, o si és el cas, sacrificar-lo per motius humanitaris i sanitaris en els supòsits previstos per
la normativa reguladora de protecció dels animals.
4. En tot cas, la Unitat Tècnica de Salut Pública, mitjançant un informe tècnic motivat, pot decidir
la finalitat de l’animal i, si escau, el manteniment de la custòdia.
5. Després d’haver-se autoritzat la devolució de l’animal i un cop transcorreguts 24 dies des que
es va notificar a la persona propietària l’acord de devolució sense que s’hagi retirat, l’animal queda
a disposició municipal a l’efecte de ser lliurat en adopció o a altres destins.
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Article 74. Clausura temporal, total o parcial dels establiments, les
instal·lacions i els serveis
En cas de risc imminent i extraordinari per a la salut, l’Ajuntament pot ordenar la clausura
temporal, total o parcial dels establiments, les instal·lacions i els serveis que no disposin de les
autoritzacions prèvies o dels registres sanitaris preceptius, o bé suspendre el seu funcionament
fins que es rectifiquin els defectes o es compleixin els requisits exigits per motius de sanitat,
higiene o seguretat.

Article 75. Confiscació o immobilització de productes
Els vigilants municipals poden confiscar o immobilitzar productes en cas de risc imminent i
extraordinari per a la salut, així com intervenir els mitjans materials i executar qualsevol altra
acció que consideri sanitàriament justificada, en el mateix moment que es detecti la presència
d’aquests productes. També es pot suspendre la venda quan es donin en el seu exercici les mateixes
irregularitats.

Article 76. Ordres d’execució en relació amb la conservació de terrenys,
construccions i instal·lacions
Quan l’incompliment de les condicions de manteniment dels animals domèstics esdevingui un
problema que afecti la salut pública o la salut de l’animal, o bé produeixi molèsties als veïns,
l’Ajuntament podrà dictar ordres d’execució a la persona propietària, sens perjudici de les
obligacions de la persona ocupant, d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria
urbanística.

Article 77. Multes coercitives
Per fer efectiu el compliment dels actes dictats en aplicació d’aquesta ordenança, a més dels altres
mitjans d’execució forçosa, l’Ajuntament pot imposar multes coercitives amb la quantia màxima
establerta per la legislació sectorial aplicable a cada cas concret.

Article 78. Execucions subsidiàries
En cas d’incompliment injustificat de les ordres d’execució necessàries per al manteniment de les
condicions higienicosanitàries i de conservació objectives dels habitatges, l’Ajuntament podrà
realitzar l’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.
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CAPÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 79. Classificació
1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, d’acord amb la normativa vigent en
matèria de protecció i tinença d’animals, gossos potencialment perillosos, disciplina de mercat,
normativa bàsica municipal i qualsevol altra que pugui ser d’aplicació, així com altres disposicions
amb rang de llei que les substitueixin o modifiquin.
2. Per determinar les quanties de les infraccions administratives, cal tenir en compte els barems
que estableixi la normativa vigent i les seves modificacions o substitucions posteriors.
3. Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l’inculpat, en qualsevol
moment anterior a la resolució, pot implicar igualment la terminació del procediment. En aquest
cas, tindrà dret a una reducció del 50 % de l’import.

Article 80. Infraccions
1. Són infraccions lleus:
a) Tenir un gat, una fura o un gos sense identificar mitjançant microxip homologat, sense
inscriure al Registre Censal Municipal d’animals de companyia o portar-los a la via i als
espais públics sense una placa identificadora adaptada al collar de l’animal en què consti
el nom de l’animal i les dades de la persona propietària o posseïdora.
b) No comunicar, la persona propietària o posseïdora d’un animal, la desaparició, la baixa,
la cessió o el canvi de residència d’un gos, un gat o una fura, o no facilitar les dades de la
persona que resulti ser la nova titular de l’animal.
c) No portar, els veterinaris, un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han de
vacunar o tractar obligatòriament.
d) Vendre animals als menors de 16 anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui en
tinguin la pàtria potestat o la custòdia.
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e) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa, gratificació o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent o transacció onerosa d’animals.
f) Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de
seguretat en el transport.
g) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d’animals sense disposar de
l’autorització prèvia de l’Administració competent.
h) No tenir en un lloc visible l’acreditació de la inscripció al Registre de nuclis zoològics.
i)

No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics, les
institucions, els tallers i les persones que practiquin l’activitat de la taxidèrmia.

j)

Exhibir animals als aparadors i als passadissos interiors dels centres comercials
col·lectius.

k) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
l)

Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar,
si no els comporta un risc greu per a la salut.

m) No evitar la fugida d’animals.
n) Maltractar els animals si no els produeix resultats lesius.
o) Subministrar als animals substàncies que els causin alteracions lleus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
p) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no
els causa perjudicis greus.
q) Vendre o fer donació d’animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de
difusió sense incloure el número del Registre de nuclis zoològics.
r) Deixar animals, des de les 22 hores fins a les 8 hores, en patis, terrasses, galeries i balcons,
o altres espais similars, sense accés a l’habitatge, o bé pertorbar la vida dels veïns amb
crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels animals.
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s) Donar menjar a qualsevol tipus d’animal que es trobi a les vies o els espais públics, o
donar aliment als animals salvatges urbans de manera extensiva en portals, finestres,
terrasses i balcons, a excepció de les persones autoritzades per l’Ajuntament a les colònies
controlades.
t)

Deixar els animals sols més de dos dies consecutius.

u) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics sense que la persona
que els condueixi porti a sobre la llicència municipal.
v) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics els menors de 18 anys;
portar més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i els espais públics;
conduir un gos potencialment perillós amb una corretja o cadena extensible o de longitud
superior a 2 metres, o amb morrió inapropiat per a la tipologia racial de l’animal.
w) Incompliment de qualsevol de les obligacions previstes per aquesta ordenança.
2. Són infraccions greus:
a) Portar un gos per les vies, llocs i espais públics sense lligar, excepte a les zones habilitades
expressament en horaris determinats.
b) Permetre als animals domèstics efectuar les miccions a la via pública, no recollir
immediatament les deposicions, no dipositar-les de manera higiènicament acceptable als
contenidors o dipòsits d’escombraries o no netejar els elements afectats.
c) No comunicar a l’Ajuntament la tinença d’animals domèstics d’explotació amb els
requeriments establerts.
d) Mantenir els animals sense protegir del fred i de la calor, sense aigua potable neta o sense
alimentació equilibrada o suficient.
e) Mantenir els animals sense activitat física o sense bones condicions higienicosanitàries o
de benestar, seguretat, qualitat ambiental, espai, ventilació, humitat, temperatura, llum,
aixopluc o cures necessàries.
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f) Mantenir un animal de més de 25 kg o dos animals el pes dels quals sumi més de 25 kg
en un espai de menys de 20 m2, llevat dels casos previstos per l’article 4.5.
g) Mantenir els animals amb risc per a la salut pública o produint molèsties als veïns.
h) Mantenir els animals en vehicles estacionats sense ventilació o sense adoptar mesures per
no assolir temperatures que puguin provocar-los alteracions.
i)

Tenir animals en zones verdes on la seva presència no estigui permesa, d’acord amb
l’article 37 de la present ordenança.

j)

No sotmetre un animal agressor a l’observació veterinària obligatòria.

k) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o la
documentació requerides per les autoritats competents o pels seus agents, per al
compliment de les seves funcions establertes per aquesta ordenança, així com el
subministrament d’informació inexacta o documentació falsa.
l)

Oposar resistència a la funció inspectora.

m) La presència d’animals als locals destinats a la fabricació, l’emmagatzematge, el transport
o la manipulació d’aliments.
n) Dipositar substàncies químiques dissuasives no autoritzades en façanes, cantonades i
espais públics.
o) Molestar, capturar o comercialitzar animals salvatges urbans, llevat dels controls de
poblacions d’animals.
p) Mantenir els animals lligats de manera permanent, o incomplint el que disposen els
articles 8.2 i 9 d’aquesta ordenança.
q) Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense lligar.
r) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin
gossos potencialment perillosos.
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s) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries
per evitar que s’escapi o es perdi.
t)

No contractar o no renovar l’assegurança de responsabilitat civil.

u) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o
governativament de tenir-ne.
v) Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de
seguretat.
w) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
3. Són infraccions molt greus:
a) Exhibir o passejar animals salvatges o exòtics que per les seves característiques puguin
causar danys a les vies i els espais públics.
b) Mantenir animals salvatges o de companyia exòtics, que per les seves característiques
puguin causar danys per falta de mesures de seguretat necessàries.
c) Utilitzar animals salvatges en captivitat en circs.
d) La venda ambulant d’animals, sigui fixa, temporal o periòdica.
e) Posseir o conduir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència, o sense
haver-la renovat un cop exhaurida la seva vigència.
f) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no tingui
llicència.
g) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades de gossos potencialment perillosos.
h) Abandonar un gos potencialment perillós, la qual cosa succeeix quan l’animal no va
acompanyat de cap persona, amb independència que dugui la identificació o no.
i)

Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
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Article 81. Sancions
1. Sense perjudici de l’aplicació de les mesures disciplinàries contemplades al Capítol I del Títol
IX d’aquesta norma, la quantitat de les multes per les infraccions relatives a l’incompliment de les
obligacions o prohibicions regulades en aquesta Ordenança és com a mínim de 300 euros i com a
màxim 3.000 euros.
2. La quantitat de les multes per les infraccions descrites a l’article anterior es distribueixen de la
següent manera:
a) Les infraccions lleus són sancionables amb una multa de 300 euros fins a 750 euros.
b) Les infraccions greus són sancionables amb una multa de 750,01 euros fins a 1.500 euros.
c) Les infraccions molt greus són sancionables amb una multa de 1.500,01 fins a 3.000 euros.
3. De forma genèrica, s’imposaran les multes en la seva quantia mínima. No obstant, en cas de
reincidència, la quantia de les sancions es pot incrementar fins a la màxima quantia, atenent als
criteris establerts a l’apartat anterior. 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.
4. L’ incompliment de les obligacions recollides en aquesta Ordenança i, essencialment quan hi
hagi risc per a la seguretat o la salut de les persones o quan es generin molèsties veïnals,
l’Administració municipal podrà requerir a les persones propietàries o posseïdores dels animals
perquè, en un termini suficient, compleixin les obligacions i/o arrangin els problemes, amb
l’advertiment que, en el cas contrari, se’ls imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de
la quantia, si s’escau, i fins a un màxim de 500 euros, sens perjudici de les sancions aplicables.
5. La inobservança dels requeriments efectuats o, segons la naturalesa de la irregularitat, pot
derivar en la imposició de les mesures provisionals o definitives regulades al Capítol anterior.

CAPÍTOL III. COMPETÈNCIA SANCIONADORA
Article 82. Òrgans competents.
1. Correspon a l’alcaldia la resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus, greus i
molt greus d’aquesta Ordenança, així com la resolució dels expedients sancionadors per
infraccions lleus i greus derivades de l’aplicació del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
que s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, així com per les infraccions lleus
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derivades de l’aplicació de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
2. Correspon al Ple de l’Ajuntament la resolució dels expedients sancionadors per infraccions
greus o molt greus de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.

Article 83. Apreciació d’infracció penal
Quan les conductes a que es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir infracció penal, es
remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui els antecedents necessaris de
les actuacions practicades.
La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, només en el cas
que s’apreciï diversitat de fonament.

Disposició addicional primera
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que
contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.

Disposició addicional segona
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí pot concertar convenis de col·laboració i convocar línies
de subvenció per a les associacions de protecció i defensa dels animals, legalment constituïdes i
inscrites en el registre de la Generalitat i el d’entitats municipals

Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor trenta dies després de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.
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ANNEX I
a) Bullmastiff.
b) Dòberman.
c) Dog argentí.
d) Dog de Bordeus.
e) Fila brasiler.
f)

Mastí napolità.

g) Pit bull terrier.
h) Presa canari.
i)

Rottweiler.

j)

Staffordshire bull terrier.

k) Terrier de Staffordshire americà.
l)

Tosa inu o japonès.

m) Akita inu.
n) Aquelles noves races que es puguin establir per llei.
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ANNEX II
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i
resistència.
b) Caràcter marcat i gran valor.
c) Pèl curt.
d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70
centímetres i pes superior a 20 kg.
e) Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ampli i galtes grans, musculoses i
bombades.
f)

Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

g) Coll ample, musculós i curt.
h) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
i)

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 III
a) Inscripció del gos en el Registre Censal Municipal.
b) Ser major d’edat.
c) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions o tortures contra la
llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació
amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució
judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. Aquest certificat
d’antecedents penals el sol·licita la mateixa Administració municipal.
d) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les
sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, si
escau, la renovació de la llicència haver estat sancionat/ada amb la suspensió
temporal d’aquesta llicència, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció
de suspensió anteriorment imposada s’hagi complert íntegrament.
Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que
hagin comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei
del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
A aquest efecte, cal presentar una declaració jurada de la persona interessada si
no ha estat sancionada per infraccions greus o molt greus.
e) Disposar de certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de
gossos potencialment perillosos emès pels centres de reconeixement per a
l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat
i Seguretat Social.
f)

Presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers. La
quantitat de la cobertura ve establerta per llei. La pòlissa ha d’incloure les dades
d’identificació de l’animal i tenir una validesa mínima d’un any. La persona titular de
la llicència ha de presentar anualment a l’Ajuntament el rebut del pagament de la
pòlissa d’assegurança obligatòria.

g) Acreditar la identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip.
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h) Fer el pagament de la taxa per a l’expedició de la llicència municipal per a la tinença
i la conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
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ANNEX V
MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE
Jo,.................................................amb DNI número..............................i domicili a efectes
de notificacions a.................................................................,en relació́ a la sol·licitud de
llicència administrativa que habilita per a la tinença d’animals potencialment perillosos
que presento a l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1- Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat
alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos.
2- Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el
comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

L’Espluga de Francolí, a ........De.....de 202...
Signat.
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