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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’acord amb la Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada per la
UNESCO el 27 d’octubre de 1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides,
els animals són éssers vius sensibles que tenen uns drets que l’espècie humana ha de
respectar, la qual cosa constitueix un dels fonaments de la coexistència de les
espècies en el món. També es reconeix que el respecte als animals està lligat al
respecte entre els mateixos humans.
La tinença d’aquests animals, comporta tot un seguit d’obligacions i responsabilitats en
relació amb la resta de persones, la ciutat i el mateix animal, com també amb la resta
d’espècies animals i vegetals que conviuen de forma natural a l’ecosistema urbà.
La voluntat de regular la protecció i la tinença responsable dels animals adaptada als
temps actuals i alhora d’incorporar les darreres modificacions legislatives a la
normativa sectorial vigent, és el que ha propiciat la revisió i actualització d’aquesta
ordenança, amb l’objectiu de millorar i garantir la convivència entre persones i animals
al nostre municipi.

D'altra banda, en matèria d'animals de raça potencialment perillosa, la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la qual té
per objecte regular la tinença d'aquest tipus d'animals i així poder garantir la seguretat
dels ciutadans i la dels altres animals, amb el seu desplegament reglamentari efectuat
pel Decret 170/2002, d’1 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, en concordança amb les normes estatals, la Llei 50/1999, de
23 de desembre i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març que la desenvolupa,
complementen el marc jurídic a Catalunya en matèria de seguretat ciutadana i
protecció dels animals
El text finalment elaborat s’ha redactat amb la finalitat d’ordenar les relacions de
convivència ciutadana i la voluntat de contribuir a fomentar el civisme i el benestar
col·lectiu, facilitant que totes les persones, siguin o no posseïdores d’animals, puguin
desenvolupar les seves activitats en llibertat i amb ple respecte a la dignitat i als drets
de tothom, tant dels animals i com de les altres persones.
La present Ordenança es dicta en virtut de l’habilitació legal establerta a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, en la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’Article
128 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú
de les administracions públiques, normativa que reconeix als municipis la potestat
normativa i la sancionadora en l’àmbit de llurs competències, com a expressió del
principi democràtic i d’autonomia local, en què es fonamenten.
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D’una banda, la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, va incorporar
l'experiència assolida dels anys anteriors i la necessitat d'adaptar la situació legal de
Catalunya respecte l'evolució normativa general els canvis socials que la societat
catalana havia experimentat envers aquesta matèria. Posteriorment es va aprovar el
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals, que va tenir per objecte regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions
legals esmentades que van ser objecte de refosa.

-

Conveni europeu per a la protecció d’animals de companyia. Consell d’Europa:
Estrasburg, de 13 de novembre de 1987.
Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
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.
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos .
Ordre de 18 de juny de 1985 sobre l’ús de gossos guia per a deficients visuals.
Ordre de 16 de desembre de 1976 per la qual es modifiquen determinats articles de la
Llei de 14 de juny de 1976 sobre mesures higiènic-sanitàries en gossos i gats de
convivència humana.
Ordre de 14 de juny de 1976 per la qual es dicten normes sobre mesures higiènicsanitàries en gossos i gats de convivència humana.
Ordre de 5 de desembre de 1974 per la qual es dicten normes complementàries a
l’article 3r del Decret de 17 de maig de 1952 respecte a la recollida de gossos
vagabunds.
Llei 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l’article 6 del Text refós de la Llei de
protecció dels animals.
Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions
d’animals vius a Catalunya.
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció del l’activitat econòmica.
Ordre ASC/573/2010, de 3 de desembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2009,
de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos
d’assistència.
Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones
acompanyades de gossos d’assistència.
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
protecció dels animals.
RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999 i la seva
modificació en el RD 1570/2007 de 30 de novembre.
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
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, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, amb la finalitat de garantir la seguretat dels ciutadans i d’altres animals.
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre
general d’animals de companyia.
Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els requisits que han de
complir els centres de recollida d’animals de companyia abandonats.
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.
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NORMATIVA

TÍTOL I. OBJECTE I FINALITATS
Article 1. Objecte
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció, el benestar, el control, el
tractament, la tinença i el comerç dels animals inclosos en aquesta ordenança i, en
especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics i/o de
companyia que conviuen habitualment, de manera temporal o permanent amb les
persones en el terme municipal d’Òdena, amb independència del lloc de residència de
les persones propietàries o posseïdores o del lloc de registre de l’animal.
2. Les finalitats d’aquesta Ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i benestar
dels animals, garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i
els abandonaments d’animals, fomentar la participació ciutadana en la defensa i
protecció dels animals i preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les
persones.
3. L’Ajuntament d’Òdena disposa d’un cens municipal per a la inscripció dels animals de
companyia del municipi en el qual també existeix un procediment i requeriments
específics per realitzar el cens dels gossos considerats potencialment perillosos.
4. Són objecte d’especial regulació el cens municipal d’animals i la identificació dels
animals domèstics i/o de companyia amb l’objectiu de disminuir els abandonaments a
la via pública i garantir-ne tant la convivència com una tinença responsable dels
animals.
5. Aquesta ordenança s’aplica en el marc de la normativa comunitària, estatal,
autonòmica i/o sectorial vigent en cada moment sobre la protecció i tinença dels
animals en general i especialment sobre la tinença de gossos potencialment perillosos
i/o de perillositat constatada.

1. Els preceptes continguts en aquesta ordenança son d’aplicació a les persones siguin
propietàries o no d’animals domèstics i/o de companyia i a tot el terme municipal
d’Òdena.
2. Queden inclosos en aquesta ordenança els gossos considerats potencialment
perillosos o de perillositat constatada, els animals que es crien per a la producció de
carn i els que treballen en l’agricultura.
3. S’exclouen d’aquesta ordenança els animals de la fauna salvatge, autòctona i no
autòctona, que restin sotmesos a la normativa sectorial o específica pròpia que els
resulti d’aplicació.
4. En tot cas, s’ha de respectar allò establert al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals i en el Capítol III
de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció del l’activitat econòmica , així com
la resta de normativa concordant que resulti d’aplicació.
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Article 2. Àmbit d’aplicació

Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
1. Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge,
proporcionen companyia, esbarjo o lleure, ajut personal i/o laboral, estiguin o no en les
llars, instal·lacions temporals o en establiments de venda i/o adopció. 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
a l’agricultura.
2. Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la
llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta ordenança, gaudiran
sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
3. Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge no autòctona que de
manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum de captiveri.
4. Animal peridomèstic (salvatge urbà): és l’animal salvatge que viu al nucli urbà de les
ciutats i pobles i que comparteix territori geogràfic amb les persones com ho son, entre
d’altres: el colom roquer, el gavià argentat, l’estornell i d’altres espècies de la fauna
salvatge no autòctona o aquelles que es determinin normativament.
5. Fauna salvatge autòctona: espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de
l’Estat espanyol i les que hi hivernen o hi són de pas.
6. Fauna salvatge no autòctona: espècies animals originàries de fora de l’Estat espanyol.

8. Animal perdut: és l’animal de companyia que duu identificació del seu origen i que no
va acompanyat de cap persona.
9. Animal abandonat: Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat
de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és titular,
propietària o posseïdora. També tindran aquesta consideració aquells animals de
companyia que hagin estat recollits pels serveis municipals i/o dipositats al centre
d’acollida d’animals que portin identificació, una vegada s’hagi notificat a la persona
propietària o posseïdora el termini de què disposa per recuperar-lo i abonar les
despeses originades i no l’hagi recuperat dins el termini establert. Transcorregut el
termini esmentat sense haver-se efectuat la recuperació de l’animal aquest podrà ser
cedit o acollit temporalment.
10. Gat feral o urbà: s’estableix la consideració diferenciada del gat feral davant del gat
domèstic i se’n reconeix la seva 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. Poden haver nascut lliures, extraviats, apareixen
per l’abandonament o fugida d’una llar i amb el temps es converteixen en gats ferals,
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7. Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte
per a la convivència amb les persones, podent-se readaptar a la convivència amb les
persones mitjançant la seva reeducació, i passant en aquest cas a ser considerat
animal de companyia.

així com les cries de gats domèstics nascudes fora de la llar i que no han estat
domesticades.
11. Colònia de gats: agrupació controlada de gats ferals que conviuen en espais públics o
privats, urbans o rurals destinats a tenir un conjunt de gats, lliures, o no socialitzats,
que hi viuen de manera habitual i que son alimentats i controlats per persones o
entitats sense afany de lucre degudament acreditades.
12. Persona que cuida les colònies de gats (“cuidadores o alimentadores”): Són aquelles
persones degudament acreditades o adscrites a alguna associació de defensa dels
animals que per voluntat pròpia decideixen cuidar i alimentar a una colònia de gats;
aquestes persones s’identifiquen mitjançant un document del tipus carnet proporcionat
per l’Ajuntament, amb la obligació de respectar el que disposa aquesta Ordenança.
13. Carnet: document oficial proporcionat per l’Ajuntament de forma gratuïta a aquelles
persones que cuiden de colònies de gats; el mateix els permet cuidar i alimentar als
gats de la colònia, sempre que això no impliqui un risc sanitari per als animals o les
persones
14. Nucli zoològic: es consideren nuclis zoològics els centres de recollida, acollida i
protecció d'animals, les agrupacions per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al
manteniment d’animals, els centres d’acolliment d’animals, així com tots aquells que
alberguen col·leccions zoològiques d’animals de la fauna salvatge amb finalitats de
reproducció, de recuperació, d’adaptació i/o de conservació d’animals, les
instal·lacions per al manteniment temporal d’animals de companyia (per exemple
residències o escoles d’ensinistrament), els domicilis particulars on es fan vendes o
d’altres transaccions amb animals ( i/o els de característiques similars que es
determinin), les instal.lacions que allotgin més de cinc animals de companyia en un
habitatge de tipus horitzontal situat en zona urbana, jardí, finca o altre espai, i/o més
de tres animals en un habitatge de tipus vertical així com tots aquells altres que
determini la legislació sectorial.

16. Centre de cria i venda d'animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, a
establiments especialitzats a l’efecte o a d'altres.
17. Associació de protecció, cura i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre
legalment constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir els
animals
18. 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.
19. 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,

Codi Validació: 5EA9JHLNZMCZXY3TF3DCPYAPJ | Verificació: https://odena.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 48

15. Instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia: establiments on es guarden
els animals de companyia i se’n té cura, com ara les residències, les escoles
d’ensinistrament, els clubs esportius i les protectores o centres d’acollida o similars.

buidament dels sacs anals, dilatació de pupil·les, taquicàrdia o contraccions reflexes
de la musculatura esquelètica que originen tremolor, tremor i altres espasmes
musculars.
20. Persona propietària o titular: es tracta d’aquella persona que té animals registrats o
censats al seu nom.
21. Persona posseïdora: seria la persona què, sense tenir la propietat de l’animal, en
disposa del mateix de forma eventual o habitual; el posseïdor és responsable de
l’animal mentre en disposi.
22. Certamen: concentració temporal, periòdica o no, on participin animals.
Article 4. El dret a gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los
1. L’Ajuntament, amb el compromís d’esdevenir un municipi lliure de maltractament
animal i en l’àmbit de les seves competències, té el deure de protegir els animals
d’acord amb l’art. 45.2 de la Constitució Espanyola i amb la normativa vigent
d’aplicació, sens perjudici també de vetllar per la seguretat de les persones i dels seus
béns.
2. Tothom té dret a gaudir dels animals i amb els animals, així com el deure de protegirlos i de complir les normes contingudes en aquesta Ordenança, denunciar els
incompliments que presenciï o dels quals tingui coneixement cert i precís.

3. L’Ajuntament d’Òdena autoritza, amb caràcter general, la tinença d’animals domèstics
en domicilis o altres dependències degudament habilitades del municipi, sempre que
es reuneixin les condicions higièniques adients per allotjar-los i que no provoquin cap
situació de risc sanitari, perill o molèsties a les persones veïnes o, per a les persones
que hi conviuen i per altres persones, animals o als mateixos animals, que no siguin
les derivades de la seva naturalesa de forma que es compleixin les condicions que es
fixen en aquesta Ordenança.
4. En cap cas es podran posseir en un mateix immoble residencial col·lectiu més de deu
animals de companyia, ja que es podria considerar una tinença sotmesa a risc sanitari,
en conseqüència, implicaria la corresponent sol·licitud de llicència d’activitat de nucli
zoològic.
5. L’Allotjament de l’animal o animals ha de ser adequat segons l’espècie i en
correspondència amb el medi on ha de viure havent de ser un allotjament amb espai
suficient i garantir l’aixopluc contra la intempèrie, especialment per aquells animals que
es mantenen en zones exteriors i en casetes. L’Ajuntament podrà reduir o ampliar,
previ informe tècnic, el nombre d’animals que es poden posseir.
6. En el supòsit que els animals situats en un domicili, parcel.la o finca, per les seves
característiques, comportament, condicions de manteniment o nombre, causin
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L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, les denúncies o els suggeriments de les
persones i exercir les accions que en cada cas s’escaiguin. Per a garantir el dret a
gaudir dels animals i el deure de protegir-los, qualsevol persona física tindrà la
condició d’interessada en els procediments administratius municipals relatius a la
protecció, control i benestar dels animals sempre i quan s’hi personi.

problemes sanitaris o provoquin molèsties i/o incomoditats de rellevància al veïnat
(sorolls intensos i/o molestos, males olors, etc.), s’atorgarà un termini de entre 7 i 10
dies hàbils, segons les circumstàncies, a les persones propietàries i/o posseïdores
dels animals per què facin les correccions oportunes en relació a les queixes o
deficiències detectades.
7. En cas que en el termini proposat no s’hagin atès els requeriments de correcció, es
podrà ordenar el trasllat dels animals a un centre adient, sent a càrrec de la persona
propietària o posseïdora dels animals les despeses corresponents a les mesures de
trasllat i manteniment que s’executin.
Article 5. Entitats de protecció i defensa dels animals
1. Als efectes d’aquesta Ordenança són entitats de protecció, defensa i cura dels animals
les associacions, fundacions i/o organitzacions sense afany de lucre, legalment
constituïdes, que tinguin per principal objecte la defensa, cura i protecció dels animals.
2. Les entitats de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes i reconegudes
per la Direcció General de Medi Natural i degudament acreditades en el Registre
Municipal d’Associacions i Entitats corresponent, poden exercir la gestió cívica de
competències municipals sobre protecció i tinença d’animals i tindran la condició
d’interessades en els procediments administratius municipals relatius a la protecció
dels animals sempre i quan s’hi personin. Aquestes entitats podran ser declarades
d'utilitat pública, quan reuneixin els requisits establerts a l'Article 32 de la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i resta de normativa
concordant.
3. La participació de les entitats de protecció, defensa i cura dels animals serà la prevista
per les normes municipals que regulin la participació ciutadana, si s’escau.

5. Les associacions o organitzacions de protecció, defensa i cura dels animals que
reuneixin els requisits determinats normativament, s’hauran d'inscriure al Registre
municipal d’entitats o en un registre similar que es pugui crear a aquest efecte i també,
si s’escau, podran actuar com a entitats col·laboradores. Amb elles es podrà convenir
la realització d'activitats encaminades a la protecció, defensa i cura dels animals.
6. Les associacions o organitzacions i entitats de protecció, defensa i cura dels animals
podran instar l'Ajuntament per a què realitzi inspeccions en aquells casos en què hi
hagi indicis d'irregularitats en matèria de defensa, protecció, higiene i salubritat animal
o circumstàncies similars.
Article 6. Foment de la tinença responsable i accés a la informació relativa a
animals
1. L’Ajuntament podrà promoure activitats de sensibilització, foment d’actituds cíviques i
tinença responsable d’animals, tals com campanyes, sessions formatives a les
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4. Les entitats de protecció, defensa i cura dels animals poden exercir la gestió cívica de
competències municipals sobre protecció i tinença d’animals, i tindran la condició
d’interessades en els procediments administratius municipals relatius a la protecció
dels animals, sempre que s’hi personin.

persones propietàries i/o posseïdores d’animals, per tal de fer efectiva la
coresponsabilitat entre la ciutadania.
2. L’Ajuntament serà sensible a la funció social dels animals de companyia envers la gent
gran i les persones amb necessitats especials.
3. Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació relativa
als animals de la que, en relació a l’aplicació d’aquesta Ordenança, disposin
l’Ajuntament i els organismes amb responsabilitats públiques en matèria de protecció i
tinença d’animals que estiguin sota el control de l’Ajuntament. El dret d’accés a la
informació s’exercirà d’acord amb la legislació en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
TÍTOL II. APLICACIÓ: OBLIGACIONS, CENS, REGISTRE, IDENTIFICACIÓ I
LLICÈNCIA PER ALS GOSSOS PERILLOSOS
CAPITOL I. Aplicació, obligacions, cens, registre i identificació dels animals i
llicencia per als gossos perillosos.
Article 7. Aplicació als animals domèstics i de companyia
Les disposicions d’aquesta Ordenança s’apliquen a tots els animals domèstics i de
companyia.
Article 8. Obligacions de les persones propietàries, titulars o posseïdores
1. La persona propietària, titular o posseïdora d’un animal, sens perjudici de la
responsabilitat subsidiària que correspongui, és la responsable dels danys, els
perjudicis i les molèsties que aquests ocasionin a les persones i als objectes, a la via i
espais públics i al medi natural en general, d’acord amb la normativa Civil o d’altre
normativa específica que resulti d’aplicació.

a) Garantir la salut dels animals i el seu benestar mitjançant el seu manteniment en
condicions higièniques i sanitàries, de benestar i seguretat adequades a la seva
espècie.
b) Identificar-los electrònicament mitjançant la implantació d’un transponedor que
contingui un microxip amb un codi homologat o d’altres sistemes que es puguin
establir per via reglamentària dins els dos mesos següents a la data de naixement de
l’animal.
c) Inscriure’ls en el cens municipal, en el termini de trenta dies des de la data d’adquisició
de l’animal amb aportació de la documentació acreditativa de la identitat de la persona
titular o propietària responsable i la identificació sanitària de l’animal (cartilla, vacunes
etc.), en el termini de tres mesos des de la data de naixement, canvi de residència de
l’animal o trasllat temporal per un període superior a sis mesos al terme municipal
d’Òdena.
d) El cens municipal dels gossos potencialment perillosos, s’ha d’efectuar conjuntament
amb la sol·licitud de la corresponent llicència administrativa municipal per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos o de perillositat constatada i amb
l’aportació de la documentació a que fa referència aquesta ordenança en relació a la
tinença d’aquest tipus d’animals.
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2. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a:

e) Efectuar el pagament de la taxa municipal que hagi fixat i aprovat l’Ajuntament en
concepte de Cens d’Animals domèstics o de companyia, quan així estigui previst en la
corresponent Ordenança Fiscal.
f) Comunicar al cens municipal en el termini màxim de dos mesos la baixa per mort,
cessió, canvi de residència de l’animal i/o de la persona titular o propietària i qualsevol
altra modificació de les dades que figuren en aquest cens i justificar-ne els canvis.
g) Comunicar per escrit o telemàticament, de forma que en quedi constància, a
l’ajuntament del terme municipal on s’ha produït la pèrdua o desaparició i a
l’ajuntament on està censat l’animal, en el termini de 48 hores, des que es té
coneixement del robatori o pèrdua d’un animal de companyia amb la documentació
identificativa pertinent a l’efecte de facilitar-ne la recuperació. En cas de no realitzar la
comunicació referida es presumirà l’abandonament de l’animal.
h) Les persones titulars o posseïdores d’animals estan obligades a evitar la fugida, tant
d’aquests com de llurs cries.
i) Proveir-los de la cartilla sanitària oficial, de forma prèvia a la inscripció en el cens
municipal, i efectuar controls veterinaris periòdics per garantir-ne la salut. Cal que es
disposi de la documentació sanitària adient.
j) Les persones posseïdores o propietàries d’animals i les persones titulars i/o
responsables de nuclis zoològics així com les entitats de defensa i protecció dels
animals, hauran de facilitar als tècnics de sanitat, veterinaris i/o agents de l’autoritat la
realització de les inspeccions que siguin necessàries per comprovar les condicions
d’allotjament, manteniment, benestar i tracte de l’animal i facilitar-los la documentació
que sigui exigible.
3. En cas d’incompliment greu o persistent de les condicions establertes en els articles
anteriors, l’administració municipal podrà disposar qualsevol mesura correctora i fins i
tot ordenar el trasllat dels animals al lloc o establiment més adequat. Les despeses
originades per trasllat dels animals seran a càrrec de la persona propietària, titular o
posseïdora del/els animals.
Article 9. Cens municipal

2. La inscripció al cens municipal de la resta d’animals domèstics i de companyia que hi
resideixin de manera habitual al municipi d’Òdena, es podrà
autoritzar per
l’Ajuntament, prèvia comunicació de la persona interessada, d’acord amb la normativa
específica o sectorial que resulti d’aplicació.
3. L’Ajuntament podrà fixar una taxa fiscal municipal per efectuar el tràmit del cens
d’animals domèstics i de companyia. Els subjectes passius obligats al pagament de la
taxa que es fixi seran les persones propietàries, titulars o posseïdores i aquesta taxa
s’haurà de fer efectiva en el moment de realitzar la inscripció de l’animal al cens
municipal.
4. Es podran exceptuar i/o excloure del pagament de la taxa fiscal en concepte de cens
d’animals domèstics i de companyia a les persones o entitats següents:
a) Les que disposin d’un gos pigall a causa de la seva disminució visual i/o
invidència.
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1. És obligatòria la inscripció al cens municipal dels animals de companyia, en el qual
s’inscriuran obligatòriament els gossos, els gats i les fures.

b) Les persones, entitats, organitzacions o associacions i similars que
l’Ajuntament acordi, motivadament, en la corresponent ordenança fiscal
reguladora de la taxa.
5. Per tal d’establir una base de dades d’identificació i registre d’animals en el cens
municipal hi figuraran, com a mínim, les dades que es descriuen a continuació:
A/ Dades de la persona propietària, titular i/o posseïdora de l’animal:

-

Nom i cognoms
Document d’identificació (DNI/NIF/Passaport/Altres)
Domicili
Població
Telèfon
Adreça electrònica
Altres

B/ Dades d’identificació veterinària de l’animal:

-

Cartilla sanitària de l’animal
Nom de l’animal
Data de naixement
Espècie i raça
Codi microxip/tatuatge
Sexe
Grandària i color
Tipus de pèl, orelles i cua
Altres característiques
Nom, cognoms i número de col•legiat del veterinari que s’ocupa del control
habitual de l’animal
Altres

El cens municipal haurà d’incloure un apartat o procediment específic per als gossos
considerats potencialment perillosos (GPP). En aquest cas, a més de les dades
anteriorment citades, s’hauran de complir tots els requisits establerts a l’article 13
d’aquesta ordenança. Entre d’altres especialment es obligatòria l’aportació per part de
les persones interessades de la documentació següent:

-

Còpia dels documents d’alta i resguard de pagament de la taxa corresponent,
si s’escau, d’haver realitzat el registre censal de l’animal a l’Ajuntament
d’Òdena.
Certificat d’antecedents penals de la persona titular o posseïdora de l’animal o
una autorització expressa i signada per la persona interessada a fi que
l’Ajuntament pugui consultar els esmentats antecedents al registre oficial
corresponent i declaració responsable on es faci constar que no existeix cap
sanció, a nom de la persona interessada o titular dels animals, per aquelles
infraccions específiques recollides a la Llei 50/1999, de 23 de desembre i les
que s’indiquen a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
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-

-

Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil vigent i rebut
acreditatiu del seu pagament.
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica de la persona titular o
posseïdora de l’animal, expedit per un centre sanitari autoritzat.

6. Les baixes per mort dels animals s’han de justificar mitjançant certificat veterinari i/o
document d’eliminació del cadàver, o declaració responsable per part de la persona
interessada d’haver realitzat aquest tràmit.
7. Les pèrdues i els robatoris s’han de justificar mitjançant l’aportació de la còpia de la
denúncia o del document de comunicació de la pèrdua o de la declaració responsable
per part de la persona interessada d’haver realitzat aquest tràmit.
8. Quant als canvis o modificacions de la residència dins el mateix municipi, cal aportar
la justificació de la nova adreça de la persona propietària i de l’animal i el document de
modificació de l’adreça en el registre corresponent del padró municipal.
9. Les baixes per trasllat a un altre municipi s’han de justificar mitjançant còpia del
document de l’alta de l’animal en el cens del nou municipi o del document justificatiu
de la sol·licitud d’alta al cens corresponent.
10. Els canvis de titularitat s’acreditaran amb una còpia de la declaració de la cessió,
donació o venda de l’animal, o document similar, on han de constar les dades i les
signatures de les persones titulars o propietàries actuals i anteriors, el document de
modificació de la titularitat en el registre d’identificació corresponent i l’acreditació del
nou domicili tant de l’animal com del nou titular.
Article 10. Registre General d’animals de Companyia (ANICOM)

2. Una vegada realitzada la inscripció al cens d’animals, l’oficina municipal encarregada
de la gestió del cens lliurarà a la persona propietària, titular o posseïdora els
documents acreditatius de l’alta censal efectuada, on constin les dades de l’animal i de
la persona propietària, titular o posseïdora així com la inscripció i número del registre
del cens juntament amb el resguard del pagament de la taxa fiscal municipal que es
determini en concepte d’inscripció al cens municipal d’animals.
3. L’Ajuntament podrà autoritzar als veterinaris col·legiats a realitzar la inscripció al
registre general ANICOM.
Article 11. Identificació dels animals a les vies i espais públics
1. En les vies i espais públics els animals de companyia han de dur algun mitjà que
permeti als serveis municipals, en cas necessari, la identificació de l’animal i de les
dades de la seva titularitat. Els elements d’identificació de la titularitat de l’animal
poden ser, entre d’altres: chip o transponedor electrònic, placa identificativa o similar
i/o qualsevol altre mitjà autoritzat. Els animals considerats potencialment perillosos
hauran de dur obligatòriament la identificació corresponent.
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1. El registre general es únic i es constituït pel conjunt de dades d’identificació dels
censos municipals d’animals de companyia del conjunt de municipis de Catalunya.

2. Per raons de seguretat, els gossos destinats a activitats esportives, salvaguarda,
protecció civil, cossos i forces de seguretat i d’altres assimilables estan exempts de
dur plaques d’identificació durant la realització de les activitats esmentades.
Article 12. Identificació en les transaccions comercials amb animals de
companyia.
1. En qualsevol transacció amb animals de companyia (donació, cessió, venda, permuta
etc.), incloses les efectuades per particulars, els animals han d’estar degudament
identificats i disposar de la documentació que acrediti la seva inscripció en el cens
municipal.
2. 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 documentació
que faci referència a l’animal. Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti la
identificació de l’animal és considerarà nul.la i es tindrà per no efectuada. La nul·litat
de la transacció no eximeix la persona propietària, titular o posseïdora de les
responsabilitats legals que corresponguin.
3. Els establiments de venda estaran obligats a facilitar la inscripció de l’animal motiu de
la transacció al cens municipal, amb el requisit previ d’estar identificat.
4. Els animals de companyia que es troben en centres de cura o d’acollida d’animals
ubicats al municipi els quals siguin aptes per ser adoptats, prèvia revisió veterinària,
seran desparasitats, vacunats, esterilitzats i identificats abans del lliurament en
adopció i l’exacció de les despeses aniran a càrrec de la persona adoptant. Es lliurarà
l’animal juntament amb un contracte d’adopció i la persona titular de l’adopció estarà
obligada a censar l’animal si és resident al municipi d’Òdena. S’haurà de comunicar
l’adopció a l’ajuntament pertinent si es resideix en altre municipi.

6. Les donacions entre els particulars han de limitar-se als seus propis animals de
companyia, no poden tenir afany de lucre i s’ha de garantir en tot moment el benestar
de l’animal.
CAPÍTOL II. La llicència municipal per als Gossos considerats potencialment
perillosos.
Article 13. Condicions i requisits d’obtenció de la llicència.
1. La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà l’obtenció prèvia
de la llicència administrativa per a la tinença i conducció d’aquests animals a petició de
la persona propietària, titular o posseïdora de l’animal. Aquesta llicència l’emetrà
l’ajuntament del municipi on resideixi habitualment l’animal i en el qual ha de constar
censat.
2. L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de
gossos potencialment perillosos requereix del compliment dels requisits següents:
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5. En les transaccions amb gossos considerats potencialment perillosos cal que la
persona propietària o titular sol·liciti la corresponent llicència municipal de tinença i/o
conducció de Gossos Potencialment Perillosos (GPP)
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a) Haver realitzat la inscripció del gos en el cens municipal i haver efectuat el pagament
de la taxa fiscal corresponent.
b) Ser major d’edat i disposar de la la capacitat legal que correspongui.
c) No haver rebut cap condemna 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 haver resultat privat o privada per
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. Aquest
certificat d’antecedents penals el pot aportar la persona sol·licitant o be autoritzar
expressament a l’ajuntament a obtenir-lo mitjançant consulta als registres oficials.
d) Acreditació de no haver estat sancionat o sancionada per infraccions greus o molt
greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment
perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, si escau, renovació
de la llicència, haver estat sancionat o sancionada amb la suspensió temporal
d’aquesta llicència, sempre què, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió
anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.
e) Acreditació de no haver estat sancionat o sancionada per infraccions greus o molt
greus que hagin comportat 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.
f) Als efectes de compliment dels requisits dels apartats d) i e) anteriors, es podrà optar
per presentar una declaració responsable de la persona interessada on es faci constar
que no ha estat sancionada per les infraccions esmentades.
g) A l’efecte de facilitar la justificació del compliment d’aquests requisits, en aquells casos
en què no existeixi delegació perquè els ajuntaments puguin sancionar, els directors
territorials del Departament de Medi Ambient notificaran a l’ajuntament corresponent
les sancions imposades que hagin comportat mesures accessòries.
h) Disposar de la capacitat física i l’aptitud psicològica per a la tinença de gossos
potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’obtenció d’un
certificat i/o informe emès pels centres mèdics autoritzats per realitzar els
reconeixements i avaluacions mèdiques i/o per a l’obtenció o revisió de permisos de
conduir degudament acreditats i autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat
Social.
i) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00€, d’acord amb el que estableix
l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001,
de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives mitjançant l’aportació d’una
copia de la pòlissa d’assegurança i el rebut de pagament de la mateixa. En aquesta
pòlissa, hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal assegurat. Anualment,
coincidint amb la renovació de la pòlissa, se n’haurà de lliurar una còpia de la mateixa
a l’Ajuntament per tal de comprovar-ne la seva vigència i s’haurà de presentar còpia
del rebut acreditatiu de l’últim pagament efectuat.
j) Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el sistema de transponedor amb
microxip o anàleg i aportació de la còpia de la cartilla sanitària de l’animal expedida
per veterinari/a autoritzat.
k) Declaració responsable de la persona propietària, titular o posseïdora de l’animal de
que es disposa de les instal·lacions adequades per poder albergar l’animal i que
aquestes estan degudament senyalitzades.
l) La llicència tindrà una vigència de cinc anys, que caldrà renovar per períodes
successius d’igual termini. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el
moment en què la persona titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits per
aquesta ordenança.

m) La inscripció al cens municipal es completarà amb el lliurament a la persona
propietària o conductora de la notificació de la corresponent resolució municipal i d’un
carnet on constaran les dades de l’animal i de la persona propietària i/o conductora
autoritzada.
TÍTOL III. LA TINENÇA DELS ANIMALS
CAPÍTOL I. Prohibicions, requeriments sanitaris i condicions
Article 14. Actuacions prohibides

a) Maltractar, agredir o afectar físicament o psicològicament els animals o sotmetre’ls a
qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys injustificats, estat
d’ansietat o por.
b) Subministrar als animals substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o
del comportament, excepte en els casos previstos per la normativa vigent o per
prescripció veterinària en exercici i col·legiada.
c) Abandonar els animals
d) Mantenir els animals en instal·lacions indegudes o en locals públics o privats en
condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i d’altres similars que des del
punt de vista higiènic-sanitari, de benestar i de seguretat i salut de l’animal pugui
suposar perjudici al seu benestar físic o psicològic. Això inclou la prohibició de tinença
en habitatges tancats o deshabitats, a la via pública, solars, horts i en general, en
aquells indrets on no pugui exercir-se l’adequada vigilància o garantir-ne el benestar i
salut integral de l’animal.
e) Practicar als animals mutilacions, extirpacions de 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
(esterilització).
f) No facilitar-los l’alimentació i hidratació suficient, necessària i equilibrada per mantenir
uns bons nivells de nutrició, salut i subsistència.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa diferent o transacció onerosa d’animals (entre
particulars).
h) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense
l’autorització dels qui en tenen la potestat o custòdia d’aquestes persones.
i) Comerciar amb animals fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les donacions entre els particulars
quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el
benestar de l’animal. (Aquesta prohibició inclou els anuncis de venda d’animals de
companyia quan no es disposi de la llicència corresponent).
j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
k) Matar, maltractar, causar danys o estrès als animals emprats en produccions
cinematogràfiques, televisives, artístiques o publicitàries, de manera que el dret a la
producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi dins un espectacle, queda
subjecte a les normes de policia específiques, com pot ser l'autorització administrativa
prèvia.
l) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les
condicions higiènic-sanitàries.
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1. Queden prohibides les actuacions següents:

Article 15. Condicions i aspectes higiènics i sanitaris
1. La tinença d’animals resta condicionada al compliment dels següents requisits per part
de les persones propietàries, titulars o posseïdores:
a) Reunir les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat òptimes per
al seu allotjament, maneig i tracte.
b) Garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties al veïnat, a altres persones siguin
o no convivents, a altres animals o al mateix animal.
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m) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los, de forma duradora, el
moviment necessari. La durada dels temps que poden romandre lligats en llocs fixos
s’estableix en dues hores com a màxim per animals adults i una hora com a màxim per
als cadells. No es poden mantenir lligats els animals en llocs d’espai reduït i la durada
màxima a les portes d’establiments públics no sobrepassarà els 30 minuts. La
utilització de cadenes de tipus fix com a mètode de subjecció habitual es pot fer de
forma temporal i justificada sempre i quan es respecti el benestar de l’animal.
n) Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de
seguretat.
o) Utilitzar animals en baralles (galls, gossos...), en atraccions firals giratòries i en
espectacles, filmacions i altres activitats publicitàries, culturals o religioses que els
puguin ocasionar dany o sofriment o bé que suposin degradació, paròdies, burles o
tractaments antinaturals, o que poden ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen.
p) Utilitzar animals als circs
q) Molestar, alimentar (tret de la col·locació de menjadores per a ocells passeriformes i
colònies controlades de gats ferals), capturar o comercialitzar els animals salvatges
urbans, llevat dels controls de poblacions d’animals que determini l’administració
competent.
r) Matar o torturar animals per joc o perversitat i fer pràctiques com el tir al blanc (colom,
tórtora...) o altres assimilables.
s) Realitzar matances i sacrificis en públic, fins i tot les autoritzades i amb destí a consum
propi.
t) Persecució lúdic-festiva d’animals
u) Molestar, capturar o comercialitzar els animals peridomèstics urbans i gats ferals llevat
dels controls de poblacions d'animals que es podran realitzar, en cas de ser possible,
per entitats de protecció dels animals sense ànim de lucre, prèvia autorització o acord
de col·laboració amb l’Ajuntament. Respecte de les espècies de fauna salvatge
autòctona, es prohibeix la caça, la captura, la tinença, el tràfic o el comerç, la
importació i l'exhibició pública tant dels exemplars adults com dels ous o les cries, i
també de les parts o restes.
v) Com a norma general, està prohibit alimentar animals a la via pública o a les parts
exteriors dels habitatges, excepte en els supòsits en que l’alimentació estigui
autoritzada per l’Ajuntament.
w) Es prohibeix abeurar els animals directament del punt de sortida d’aigua de l‘aixeta de
les fonts públiques. Ho podran fer si existeix un dispositiu específic amb la indicació
concreta per l’abeurament d’animals.
x) Queda prohibit el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al
manteniment d'animals de companyia i als nuclis zoològics en general, excepte pels
motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin. El sacrifici dels animals, que es farà
mitjançant l'acte de l'eutanàsia, i l'esterilització dels animals de companyia l'ha de dur a
terme obligatòriament un veterinari en exercici professional i col·legiat.

c) Ser major d’edat o disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada en els
termes previstos per les normes civils.
d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de seguretat o
altres establerts per les autoritats competents, si escau.
e) Prestar l’atenció veterinària necessària per garantir la salut, benestar físic i psicològic
dels animals.
f) Disposar d’un espai i allotjament que garanteixi el gaudiment de les condicions de
tinença.
g) En el cas dels gossos se’ls ha de facilitar la sortida diària a l’exterior almenys dos cops
al dia, amb l’excepció dels cadells que encara no hagin estat immunitzats o qualsevol
altre causa veterinària que ho justifiqui.
2. La tinença o possessió de diversos animals de companyia en domicilis particulars
restarà condicionada al fet que les circumstàncies de l’allotjament, l’emplaçament, la
zona urbana, l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals, entre d’altres que
es determinin, ho permetin garantint l’absència de risc sanitari, perill o molèsties al
veïnat, a d’altres persones o als animals.
La cria i/o tinença d’aus de corral, conills, coloms, faisans, porcs, xais cabres i altres
animals anàlegs o similars en els domicilis particulars, ja sigui en terrasses, terrats,
patis, terrenys, parcel·les, locals etc. sempre i quan pel seu nombre, ubicació, zona
urbanística de tinença o destinació no sigui susceptible de ser catalogada com activitat
econòmica, estarà subjecta a l’aplicació d’aquesta Ordenança.
3. Els posseïdors d’animals estan obligats a evitar la seva fugida o abandonament, tant
dels exemplars adults com de les seves cries.
Article 16. Condicions per als gossos considerats potencialment perillosos.
Les persones propietàries, titulars o posseïdores de gossos considerats potencialment
perillosos hauran de disposar obligatòriament de la llicència administrativa municipal
per a la tinença i conducció d’aquests animals i estaran subjectes al compliment dels
requisits sobre la tinença d’animals perillosos que es recullen en aquesta ordenança.

1. Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals domèstics i de companyia als
domicilis particulars, sempre que es compleixin les condicions de manteniment,
higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat per a l'animal i per a les persones
d’acord amb les disposicions d’aquesta ordenança.
2. Quant a la convivència amb el veïnat, la tinença dels animals estarà condicionada a no
causar molèsties als veïns i veïnes, sempre que les molèsties no derivin de les
estrictament vinculades a la pròpia naturalesa de l'animal.
3. Pel que fa al nombre màxim d’animals permesos serà l’ajuntament qui determini,
segons els casos, aquest nombre, d’acord amb l’informe previ emès pels serveis
tècnics municipals. En l’informe tècnic es tindran en compte, entre d’altres, aquells
aspectes relatius a l’espai disponible a l’habitatge per a l’allotjament adequat dels
animals així com les condicions higiènic-sanitàries per al seu manteniment i si existeix
possibilitat o risc de que la tinença d’animals sol·licitada pot arribar a generar algun
tipus de problemàtica, risc sanitari i/o dificultats al veïnat.
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Article 17. Animals domèstics i de companyia als domicilis particulars.

4. La tinença no autoritzada d’un major nombre d’animals que aquells que s’autoritzin
expressament per l’ajuntament, es susceptible de ser considerada com a
potencialment generadora de risc sanitari i, en conseqüència, pot implicar que
l’Ajuntament els requereixi a les persones interessades la corresponent sol·licitud de
llicència administrativa d’autorització d’activitat com a nucli zoològic.
5. La criança per autoconsum familiar dels animals a que fa referència l’article 15.3
d’aquesta ordenança, estarà subjecta i condicionada a més de a les característiques
dels propis habitatges, a la normativa urbanística que resulti aplicable en relació a la
zona d’ubicació d’aquests i dels allotjaments on convisquin els animals. A més es
podrà requerir a les persones interessades als efectes d’efectuar l’adequació, si escau,
de les instal.lacions d’allotjament dels animals segons el nombre d’animals que hagin
estat autoritzats.
La tinença d’aquests animals estarà subjecta a l’obtenció d’una autorització
administrativa municipal expressa que establirà les condicions i obligacions de les
persones interessades en relació amb les condicions de la tinença dels animals, les
mesures higièniques i sanitàries i les mesures sobre molèsties i perillositat dels
animals, entre d’altres prescripcions que es puguin determinar per l’Ajuntament.
Aquestes condicions seran d’obligatori compliment pel propietari, titular o posseïdor
dels animals.
6. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la
ubicació i situació de les instal.lacions, d’un llistat dels animals allotjats on es faci
constar com a mínim l’espècie, raça, nombre i procedència dels exemplars, el període
previst per la seva tinença i el destí dels residus generats.
7. Quan pel nombre, tipus d’animals, usos o altres circumstàncies l’Ajuntament determini
que la tinença d’animals es tracta d’una activitat econòmica tipificada d’acord amb la
normativa sectorial i específica vigent, es requerirà a la persona interessada per tal
que sol·liciti la corresponent llicència municipal d’activitat.

1. Les colònies de gats ferals consisteixen en l'agrupació controlada de gats sense
persona propietària o posseïdora coneguda degudament esterilitzats (o en procés),
que conviuen en un espai públic o privat, urbà o rural, a càrrec d'organitzacions o
entitats cíviques sense ànim de lucre, amb l'objectiu de vetllar pel seu benestar i on
reben atenció, vigilància sanitària i alimentació.
2. Els gats que conviuen en el municipi i que s'han agrupat en colònies formen part de la
fauna urbana i com a tal se'ls ha de respectar la forma de viure i, en la mesura que
tècnicament sigui possible, s'han de mantenir en espais adequats. Els gats esterilitzats
o en procés d’esterilització seran identificats d’acord al Decret Legislatiu 2/2008 de
protecció dels animals, sempre per un professional de veterinària col·legiat.
3. Està prohibit alterar i/o destruir el material utilitzat per a la cura, captura, alimentació i/o
habitacle destinat a les colònies de gats ferals.
4. L'alimentació dels gats que pertanyin a les colònies controlades s'ha d'efectuar, si
s’escau, sota el control de les associacions de protecció i defensa dels animals sense
ànim de lucre i amb el vistiplau de l'Ajuntament que proporcionarà de manera gratuïta
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Article 18. Colònies de gats ferals, animals peridomèstics, i animals no definits
com domèstics o de companyia

un carnet a aquelles persones que ho sol·licitin, vetllant que les colònies no
representin cap perill per l'animal ni molèstia per la ciutadania. Es tindrà molta cura
que el lloc on s'alimenta als animals quedi sempre en perfectes condicions d’higiene i
salubritat, i en cap cas es mantindrà l’aliment de forma permanent.
5. L'existència d'aquestes colònies quedarà condicionada a la no generació de molèsties
o incomoditats al veïnat, a la protecció de la salut pública i del medi ambient.
6. L'eutanàsia de gats malalts només es realitzarà per raons humanitàries i sanitàries.
7. Està prohibit alimentar animals en qualsevol altre lloc que no siguin els punts
d'alimentació de la colònia, o que els alimenti qualsevol persona que no estigui
autoritzada i identificada per l'Ajuntament.
8. Quant als animals peridomèstics, l’Ajuntament serà el responsable del control de les
poblacions d’aquests tipus d’animals al municipi. És obligació de les persones titulars
dels immobles, en aquells habitatges en que el seu estat sigui precari i ho requereixi,
l’establiment d’aquelles obres infraestructurals necessàries i mesures dissuasives o
correctores adients encaminades a evitar-ne la instal·lació, l’establiment i la cria
d'animals peridomèstics als immobles.
9. La tinença d’animals exòtics o salvatges de la fauna autòctona i no autòctona, de
tinença permesa per la legislació vigent, considerats molestos, potencialment
perillosos o de perillositat constatada i que viuen a la llar, restarà condicionada a
l’obtenció d’una autorització administrativa municipal, sense perjudici de de les
autoritzacions establertes per altres administracions d’acord amb la normativa sectorial
que resulti d’aplicació.

11. La tinença d’aquets tipus d’animals es regeix per allò disposat a la normativa
comunitària i estatal, i a Catalunya per allò disposat al Reial Decret 2/2008, de 15 de
abril de Protecció dels Animals, així com per la resta de normativa vigent que resulti
d’aplicació.
12. Els animals a que fa referència aquest article en tot moment estaran allotjats en un
entorn adequat a la seva espècie en què es garanteixi la cura de les seves necessitats
i el seu benestar.
13. No es permesa la tinença d’animals de perillositat manifesta o que poden representar
un greu perill, tals com grans carnívors, grans rèptils, primats, animals verinosos o
altres, sense autorització expressa de l’Ajuntament, sens perjudici de la normativa
vigent que resulti aplicable. L’ajuntament, si s’escau, podrà determinar les espècies
sotmeses a autorització expressa.
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10. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’una descripció de
l’animal o animals (espècie, raça, edat i sexe), de l’acreditació de la seva procedència
legal, de la identificació del domicili habitual de l’animal i de les condicions de
manteniment, de l’informe veterinari relatiu a les condicions higiènic-sanitàries i de
seguretat i benestar animal, de la còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil vigent així com de l’acreditació del seu pagament i de l’autorització prevista per la
legislació vigent per a la seva tinença.

14. Respecte a la fauna autòctona queda prohibida la tinença i exhibició pública d’animals
d’espècies protegides o llurs parts, ous o cries (vius o dissecats) excepte aquells què,
d’acord amb la normativa vigent s’autoritzin excepcionalment per raons d’ordre
educatiu, cultural i altres regulats per la normativa específica.
Capítol II. Allotjament i manteniment. Nuclis zoològics. Certàmens. Animals
molestos. Responsabilitats per danys.
Article 19. Condicions sobre allotjament, tracte, manteniment i instal·lacions
Sens perjudici de les que puguin determinar les autoritats competents per a casos
particulars, s’estableixen les condicions següents:
1. Els allotjaments dels animals de companyia han de disposar d’espai adequat i suficient
i estar protegits proporcionant aixopluc contra la intempèrie. L’ajuntament podrà reduir
o ampliar, previ informe tècnic, el nombre d’animals que es poden allotjar.
2. Les persones propietàries, titulars o posseïdores d’animals han de fer un manteniment
correcte, periòdic i adequat dels allotjaments dels animals així com de les seves
condicions ambientals: espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc etc.
garantint que els allotjaments estiguin ben ventilats i il·luminats així com protegits
davant eventuals condicions climàtiques extremes.

a) Els animals han de disposar d’espai suficient i han de poder accedir a l’aixopluc contra
la intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors, casetes i
caneres.
b) L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un material que aïlli de forma suficient i que, a la
vegada, no pugui produir lesions a l’animal.
c) L’allotjament ha d’estar convenientment airejat i s’ha de mantenir permanentment en
un bon estat de conservació i de neteja. En tot moment s’han de prendre les mesures
que calguin per evitar-hi l’entrada o filtracions d’aigua, així com l’escalfament excessiu
durant els mesos d’estiu o el glaç a l’hivern.
d) Els animals d’un pes superior a 25 kg no poden tenir com a habitacles espais inferiors
als 20m2.
e) Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles (cotxes,
furgonetes etc.) i no es poden deixar tancats en aquests si això pot suposar un
perjudici per al seu benestar, especialment durant l’estiu o l’hivern.
f) Els animals no podran allotjar-se en celoberts, terrasses, balcons o similars.
g) Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats. Pel que fa a la subjecció,
aquesta només es farà per causes justificades, en un lloc concret i per una durada o
espai de temps determinat amb un mètode adequat (habitualment cadenes
escorredores). Les cadenes fixes només es podran utilitzar quan sigui impossible i
justificat instal·lar-hi una cadena escorredora i la cadena haurà de dur un dispositiu
que eviti la torsió, l’enrotllament o la immobilització de l’animal.
h) Els collars i cadenes han de ser proporcionals a la talla i força de l’animal, no poden
tenir un pes excessiu ni impossibilitar el moviment d’aquests. En cap cas la longitud de
la cadena pot ser inferior als 3 metres i el collar no pot ser de força o estrangulació. Els
animals no podran dur com a collar la mateixa cadena amb la que es lliguen ni un
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3. Sens perjudici del que l’Ajuntament o les autoritats competents puguin establir o
determinar normativament per als casos particulars i d’acord amb les característiques
especials del lloc d’ubicació i del propi animal, s’estableixen les següents condicions:

j)
k)
l)
m)

n)

o)

p)
q)

4. Les instal.lacions que alberguin animals potencialment perillosos o de perillositat
constatada, a fi d’evitar que en surtin i cometin danys a tercers, hauran de complir les
característiques següents:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal.lacions han d’ésser resistents i efectives així 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 animal
d’aquest tipus.
d) Si les instal•lacions no poden garantir la seguretat en l’acompliment de les
característiques anteriors, els animals hauran d’estar convenientment lligats per
protegir les persones o els animals que s’hi acostin.
5. La retirada dels fems (deposicions, excrements i orins etc.) dels animals s’haurà de
realitzar diàriament o de manera regular i periòdica per evitar la proliferació d’agents
patògens o infecciosos que puguin provocar riscos per a la salut de les persones i dels
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i)

collar de força que pugui produir estrangulació. Les cadenes escorredores han d’anar
sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar al
lloc d’aixopluc.
Es prohibeix l'ús dels collars que funcionen provocant l'asfíxia del gos (nus escorredor)
o fent pressió amb puntes al coll, ja sigui directament acabades en metall, protegides
amb plàstic o amb altres materials. Es permet l’ús de collars tipus “martingale”,
especials per a gossos llebrers i podencs.
Es prohibeix l'ús de corretges extensibles per a gossos en zones d’alta concurrència
de gent. Els gossos han d'anar fixats a la corretja mentre passegen per les voreres de
la ciutat i es poden estendre només en zones àmplies.
Es prohibeixen els morrions que impedeixen al gos obrir la boca al seu interior.
Es prohibeix mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum o en
condicions climàtiques extremes.
La retirada dels excrements, deposicions i orins s’ha de fer diàriament, i s’han de
mantenir convenientment els allotjaments de manera que estiguin nets, desinfectats,
desinsectats i desratitzats, si s’escau, per garantir les condicions higiènic- sanitàries de
l’allotjament.
El seguiment veterinari obligatori ha d'incloure almenys un control veterinari periòdic
dels animals, el qual ha de quedar reflectit a la cartilla sanitària. Les cures mínimes
necessàries han de ser les adequades tant pel que fa als tractaments preventius de
malalties com als guariments i a l'aplicació de les mesures sanitàries preventives que
l'autoritat municipal disposi. Les cures de tractaments preventius, curatius i pal·liatius
de malalties han de ser garantides pel responsable de l'animal.
Els animals no poden romandre sols a balcons, patis, terrasses o similars, de forma
habitual en absència del seu propietari a l’habitatge. Cal també que tinguin lliure accés
a l’interior de l’habitatge i sempre han de disposar de menjar, aigua neta i un lloc
resguardat en el que poder descansar.
Els animals no es poden mantenir en gàbies o espais reduïts que no els permetin o
limitin considerablement el seu moviment per l’interior. Aquest espais hauran de ser
adequats a les dimensions i pes dels animals.
No es podran deixar sols els animals en el domicili més de dos dies seguits, sense
atenció per part de les persones propietàries, posseïdores o persona en qui deleguin. I
en cap cas en l'espècie canina es pot superar un període de 12 hores.

animals. S’haurà de realitzar convenientment el manteniment i neteja dels allotjaments
amb procediments de desinfecció, desinsectació i desratització, entre d’altres, si
s’escau.
6. La tinença d’aquells animals que per les seves característiques o dimensions
requereixin un allotjament especial i diferent de la llar familiar estarà condicionada al
compliment de les condicions en quant a adequació del propi allotjament, de les
instal.lacions i del nombre d’animals a allotjar així com subjecte a les previsions,
autoritzacions i condicions d’aquesta ordenança. Es podrà requerir a aquest efecte la
obtenció d’autorització administrativa municipal que s’atorgarà sens perjudici de la
inscripció en el registre corresponent del departament de la Generalitat de Catalunya
que resulti competent.
7. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la
situació i d’un plànol de les instal.lacions, un llistat dels animals (espècie, raça i
nombre), procedència dels exemplars, període previst de la tinença, destí dels residus
que es generin, pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i autorització prevista pel
departament competent de la Generalitat, si escau.
8. Quan, pel nombre o tipus d’animals, usos o qualsevols altres circumstàncies,
l’Ajuntament consideri que es tracta d’una activitat econòmica tipificada, segons la
normativa sectorial o específica vigent, es requerirà la sol·licitud de la corresponent
llicència municipal d’activitat.
Article 20. Nuclis zoològics

a. Estar inscrits al Registre de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.
b. Dur un llibre de registre oficial, diligenciat per la Generalitat de Catalunya, en què es
recullin de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida dels animals i
les dades de la seva identificació. Les dades i la signatura del servei veterinari
responsable i les actuacions desenvolupades en els animals en la seva entrada,
manteniment i sortida de les instal·lacions han de constar al llibre de registre.
c. Disposar de les condicions higièniques, sanitàries i de benestar adequades a les
necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En especial,
han de tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de malaltia, o
per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.
d. Tenir en lloc visible l'acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis
zoològics, quan es tracti d'establiments d'accés públic.
e. Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els
danys a persones, animals, béns, vies i espais públics i al medi ambient.
f. Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels
animals.
g. Tenir a disposició de l'Administració competent tota la documentació referida als
animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.
h. Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes
d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i ser els
responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.
2. La tinença d’animals en instal.lacions fixes, que segons la normativa aplicable s’hagin
d’inscriure com a nucli zoològic, requerirà l’autorització administrativa municipal o
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1. Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:

llicència municipal d’activitat tipificada que s’atorgarà sens perjudici de la inscripció en
el registre pertinent del departament competent de la Generalitat de Catalunya.
3. Per a les instal.lacions ambulants amb animals, circs i exposicions zoològiques,
juntament amb la sol·licitud d’instal·lació, i com a requisit previ a l’autorització o
atorgament de la llicència municipal que correspongui, es requerirà informe específic
emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament en referència a la tinença dels animals.
4. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la
situació, plànol de les instal.lacions, llistat d’animals (espècie, raça i nombre) i
memòria de l’activitat, i haurà d’especificar si disposa d’aigua, de sistema de
sanejament, de recollida de residus i de cadàvers d’animals i del veterinari/a
responsable.
5. L’ajuntament podrà inspeccionar, en qualsevol moment, els nuclis zoològics
permanents i itinerants així com els certàmens i altres activitats que es realitzin amb
animals.
6. Els nuclis zoològics no podran iniciar l'activitat fins que no estiguin inscrits al Registre
de nuclis zoològics i ho hagin acreditat davant l'Ajuntament. La inscripció del nucli
zoològic al registre no pressuposa la concessió d'altres llicències o autoritzacions
necessàries per al desenvolupament de l'activitat.
Article 21. Certàmens
1. Els certàmens amb animals vius (mercats, exhibicions, exposicions, concursos,
competicions esportives o altres anàlogues) siguin itinerants o no, necessiten, a més,
la corresponent autorització municipal que s’atorgarà prèviament i sens perjudici de la
autorització del departament competent de la Generalitat de Catalunya.










Identificació del certamen
Descripció del lloc, dies i hores on es celebrarà
Llistat amb el nombre aproximat d’animals classificat per espècies
Nom, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades de l’organització
Normes de participació
Memòria justificativa que inclogui , entre d’altres les mesures que s’aplicaran
sobre: mitjans de neteja i desinfecció de les instal.lacions i espais que
s’utilitzen, zona d’aïllament sanitari, revisió veterinària dels animals,
manteniment de les condicions higiènic-sanitàries dels animals i de les
instal.lacions, característiques de les gàbies i tancats per allotjar els animals,
sistema de recollida i eliminació de fems i residus i acreditació de la
procedència dels animals.
Tot allò que sigui de rellevància per a l’emissió de l’autorització.

3. La venda d’animals de companyia en certàmens o altres concentracions d’animals vius
requereix d’autorització expressa pel departament competent de la Generalitat de
Catalunya.
Article 22. Tinença d’animals considerats molestos
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2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada, com a mínim, de les
dades següents:

1. La tinença d’animals considerats molestos, potencialment perillosos o de perillositat
constatada restarà condicionada als requeriments i exigències específics de seguretat,
manteniment i convivència que se’ls imposi i en cas d’incompliments podran ser
comissats i traslladats a un establiment adequat. Les despeses que es generin per
aquestes actuacions aniran a càrrec de la persona titular, propietària o posseïdora fins
a la resolució de l’expedient sancionador que s’obri a l’efecte.
Article 23. Responsabilitats per danys a tercers
1. Les persones titulars, propietàries posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les
mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat es vegi alterada pel
comportament de llurs animals.
2. Està prohibit deixar animals, als patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais
oberts, que amb els seus sorolls i sons destorbin el descans del veïnat. Així mateix en
els espais descrits s’han de prendre les mesures necessàries per tal que els animals
que restin no afectin ni embrutin amb les seves deposicions els pisos inferiors i/o la via
pública.
3. Les persones propietàries, titulars o posseïdores dels animals vetllaran per què aquests
no causin molèsties al veïnat.
4. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de
la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que
ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al
medi natural en general, d’acord amb el que estableixi la legislació civil aplicable.
CAPITOL III. Condicions de cura, alimentació i benestar dels animals

1. Les persones propietàries, titulars o posseïdores d’animals han de garantir-los una
adequada alimentació per tal que puguin mantenir uns nivells òptims de nutrició i salut
i a més els han de proporcionar aigua salubre, potable i neta que estigui degudament
protegida de les condicions climàtiques extremes de fred i calor.
2. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han de garantir-ne la realització de
les cures necessàries per evitar que pateixin cap sofriment i per satisfer les seves
necessitats i benestar, incloent-hi la realització d’activitat física en unes condicions
adequades a la seva espècie i raça.
Article 25. Condicions en relació als gossos de vigilància i guarda
1. El contingut d’aquest article és d’aplicació als animals que, per causes justificades,
s’han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat,
llevat del que disposin les autoritats competents per a casos particulars específics.
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes
només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estigui
justificada.
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Article 24. Alimentació i cura

3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i la força de l’animal, no poden
tenir un pes excessiu ni impossibilitar-li els moviments garantint en tot moment que
l’animal pugui jeure i arribar sense problemes a l’aigua, el menjar i l’aixopluc.
4. Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que
l’animal pugui jeure i arribar a l’aixopluc, a l’aigua i a l’aliment.
5. Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió, asfixia i/o
l’enrotllament i la immobilització de l’animal.
6. La longitud de la cadena no serà inferior a 5 metres i, en tot cas, ha de permetre que
l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc, a l’aigua i al menjar. El collar dels
animals que es mantenen lligats, no ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un
collar de força o que produeixi patiment a l’animal.
7. Els gossos de guarda i vigilància i en general els animals que es mantenen lligats o en
un espai de dimensions reduïdes, no poden restar en aquestes condicions més de sis
hores seguides. En aquests casos se’ls ha de garantir i facilitar que puguin fer exercici
adequat i moviment lliure.
8. Els cadells o animals amb edat subadulta han de disposar d’un grau superior de
llibertat de moviments i no es poden mantenir lligats o en un espai reduït més de dues
hores seguides.
Article 26. Animals dins de vehicles particulars. Transport

2. Els vehicles que estiguin estacionats amb algun animal al seu interior no podran estar
més de 30 minuts en el lloc i s’hauran d’ubicar en zona d’ombra. Durant els mesos
d’estiu els propietaris, titulars o posseïdors d’animals estan obligats, per al cas que
hagin de deixar els animals a l’interior d’un vehicle, a garantir i facilitar en tot moment
la ventilació i aireig de l’habitacle protegint l’animal de l’impacte de les altes
temperatures de manera que no afectin el benestar ni la salut de l’animal. En cap cas
el màxim d’estada a l’interior del vehicle podrà sobrepassar els 30 minuts amb una
temperatura màxima de 28º.
3. És prohibit tancar o dur els animals en el maleter dels vehicles, llevat que estigui
connectat a l’habitacle del vehicle i es prohibeix que el vehicle sigui un lloc que
albergui de forma permanent un animal.
4. En cas que els agents de l’autoritat detectin casos que puguin fer perillar la salut o la
vida d’un animal, podran fer ús de la força per tal d’alliberar l’animal de l’interior del
vehicle a l’efecte d’evitar el sofriment del mateix.
Article 27. Animals en espais reduïts
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1. Els animals han de disposar d’espai suficient al vehicle si se’ls trasllada d’un lloc a un
altre, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure. Els mitjans de transport han de ser
concebuts per protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques
fortes i sempre utilitzant els mitjans de subjecció i/o seguretat que s’estableixin a la
normativa de trànsit. En la càrrega i descàrrega dels animals, s’ha d’utilitzar un equip
adequat per evitar-los danys o patiments i evitar-ne la fugida. En el cas de gats i fures,
el transport en vehicles obligatòriament serà dins de “transportins”.

1. No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que impedeixin o limitin
considerablement el moviment, ni de forma habitual ni temporal, inclosos els
establiments de venda i comerç.
CAPÍTOL IV. Consideracions sobre tinença d’animals perillosos o de perillositat
constatada. Gossos considerats potencialment perillosos.
Article 28. Característiques dels animals considerats potencialment perillosos.
1. Als efectes d’aquesta ordenança tenen la consideració d’animals potencialment
perillosos els gossos que tinguin aquesta consideració d’acord amb la normativa vigent
i tots aquells que mostren de forma individual una conducta d’amenaça o d’agressió
sense provocació constatada o responen agressivament sense cap estímul extern,
previ informe o peritatge veterinari.
2. També tindran aquesta consideració aquells per als quals s’estableixi aquesta
consideració normativament i/o amb caràcter general, per a l’espècie o raça amb
independència de l’agressivitat individual. En tot cas, tindran aquesta consideració de
potencial perillositat els enunciats a l’art. 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol.
3. La tinença de gossos potencialment perillosos s’ajustarà tant a les normes generals
aplicables als animals de companyia com a les específiques recollides en aquest Títol.
4. No podran adquirir ni conduir gossos considerats potencialment perillosos les
persones menors d'edat i aquelles que hagin estat privades judicialment o
governativament de la tinença d’aquests.
Article 29. Catalogació dels gossos considerats potencialment perillosos o de
perillositat constatada

Akita inu, American bully*, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila
brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari (o dog canari), Rottweiler,
Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra), Terrier
Staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA), Tosa japonès
(Tosa inu).
*American bully: raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el creuament de diverses
races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i, probablement, Staffordshire Bull
Terrier i English Bulldog. Tot i que no està inclosa a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que descendeix de creuaments de
races de gossos potencialment perillosos, al Registre general d’animals de companyia se l’hi
considera.

2. Es consideraran gossos potencialment perillosos, a més dels anteriors, el següents:
a) Els gossos (excepte gossos guia o d’assistència acreditats o ensinistrats en centres
oficialment reconeguts o en període d’instrucció) que reuneixin tots o alguns dels
següents requisits: forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica,
agilitat, vigor i resistència, marcat caràcter i gran valor, pèl curt, perímetre toràcic entre
60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg, cap
voluminós, cuboide, robust, amb crani ample, mandíbules grans i fortes, boca robusta,
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1. Estan catalogats com a gossos potencialment perillosos els gossos que pertanyen a
alguna de les races o a llurs encreuaments, següents:

b)
c)
d)
e)

ampla i profunda, coll ample, musculós i curt, tòrax ample, gran, profund, costelles
arquejades i llom musculat i curt, extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i
les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
Altres races de gossos amb aquesta consideració que pugui determinar l’Ajuntament,
si s’escau.
Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos, si així ho
declara l’ajuntament.
Gossos que hagin estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
Qualsevols altres que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent o
que normativament es determinin.

3. Tindran la consideració d’animals de perillositat constatada aquells que han tingut
episodis d’agressions a persones o a altres animals, concretament que hagin
mossegat o causat lesions més de dues vegades al llarg de la seva vida a persones o
a animals, o danys a coses previ dictamen de l’autoritat competent, independentment
de la seva raça o espècie.
Article 30. Excepcions
1. No tenen la consideració legal 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.
Article 31. Esterilització d’animals
1. La castració per mesures de seguretat d’animals que presentin comportaments
agressius patològics, no solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i
terapèutiques existents, podrà ser efectuada de forma voluntària a petició de la
persona propietària o posseïdora o instada per l’autoritat competent i s’haurà de
realitzar en una clínica veterinària acreditada i per una persona professional amb
col·legiació
2. No s’autoritza la cria de gossos potencialment perillosos als particulars siguin o no
titulars o posseïdors d’animals.

1. Els establiments que acullen animals potencialment perillosos i els que es dediquen a
la seva explotació hauran de disposar de les autoritzacions pertinents, així com
complir les mesures de registre i de seguretat establertes d’acord amb la normativa
vigent que sigui d’aplicació.
Article 33. Consideracions sobre els gossos de vigilància i guarda
1. Les persones propietàries, titulars o posseïdores d’animals de guarda i vigilància
d’obres, empreses i habitatges han d’impedir que l’animal pugui abandonar el recinte i
molestar els vianants, causar-los lesions o provocar accidents.
2. Cal col·locar en un lloc ben visible un rètol o senyalització que adverteixi del perill de
l’existència d’un animal de vigilància.
3. S’han de complir els mateixos requisits sobre condicions de seguretat i d’estada que
per als animals considerats potencialment perillosos.
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Article 32. Autoritzacions als establiments

4. Els gossos de vigilància d’obres s’han de censar i estaran subjectes al règim de drets i
deures previst amb caràcter general en aquesta Ordenança.
CAPÍTOL V. Molèsties al veïnat. Danys, salut pública, sanitat, agressions i
sacrifici d’animals
Article 34. Responsabilitats
1. Les persones posseïdores d’animals, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària
de les propietàries o titulars d’aquests, son responsables dels danys, perjudicis i
molèsties que ocasionin a les persones o a altres animals, als bens públics o privats,
incloses les vies i espais públics, i al medi natural en general d’acord amb la legislació
civil aplicable.
2. Les persones propietàries o posseïdores d’un animal, han d’acreditar un domicili per
poder ser-ho.
3. Les persones posseïdores o propietàries dels animals està obligada a evitar-ne la
fugida d’aquests i de les seves cries.
4. Les persones que, en virtut d'una autorització excepcional del departament competent
en matèria de medi ambient, puguin capturar a la natura i ser posseïdores d'exemplars
pertanyents a una espècie de fauna salvatge autòctona ho seran en condició de
dipositàries. Aquests animals poden ser confiscats o recuperats pel departament
competent en matèria de medi ambient i, si escau, alliberats, sense que la persona
posseïdora pugui reclamar cap mena de dret o d'indemnització. En cap cas aquests
exemplars poden ser objecte de transacció.

6. En cas de declaració d’epizoòties (malalties d’alt contagi entre els animals) les
persones propietàries, titulars o posseïdores d’animals compliran les disposicions
preventives sanitàries que estableixin les autoritats competents en matèria de salut
pública i salut animal.
7. Els animals que, segons diagnòstic veterinari, estiguin afectats per malalties o que
pateixin afeccions cròniques incurables que suposin un perill per a la salut, s’hauran
de sacrificar a criteri de les autoritats sanitàries i amb càrrec de les despeses a la
persona titular, propietària o posseïdora.
8. Els especialistes veterinaris o veterinàries, així com les clíniques, consultoris i
hospitals veterinaris han de dur obligatòriament un arxiu amb la fitxa clínica dels
animals tractats i vacunats. L’esmentat arxiu haurà d’estar a disposició de les
autoritats competents.
Article 35. Malalties de declaració obligatòria
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5. Les persones posseïdores d’animals, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària
de les propietàries o titulars dels mateixos estan obligades a proporcionar-los les
cures necessàries per garantir-ne la salut i el benestar dels animals tant pel que fa als
tractaments preventius com als guaridors de malalties i totes les que disposin les
autoritats sanitàries o la legislació vigent.

1. Qualsevol professional veterinari radicat al municipi estarà obligat a comunicar a les
autoritats competents tota malaltia inclosa al llistat de malalties considerades de
declaració obligatòria per la normativa comunitària, estatal i catalana, a fi de poder
prendre les mesures col·lectives necessàries, independentment de les mesures zoo
sanitàries individuals que es determinin.
Article 36. Agressions
1. Les persones propietàries, titulars o posseïdores d’animals que hagin mossegat o
causat lesions a persones o d’altres animals estan obligades a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o les
persones propietàries de l’animal agredit, als seus representants legals i/o a les
autoritats competents que ho sol·licitin.
b) Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària i censal de l’animal, en un
termini no superior a les 24 hores des que van ocórrer els fets, a les autoritats
municipals.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent
certificat veterinari en un termini no superior a 48 hores després d’haver-se produït la
lesió. S’ha d’informar a les autoritats competents en l’àmbit municipal en un termini no
superior als 14 dies de l’inici de l’observació veterinària corresponent. L’observació
veterinària es pot fer al domicili.
2. Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho consideri necessari es
podrà obligar a ingressar l’animal en el centre municipal d’acollida d’animals o en
qualsevol altre centre autoritzat per realitzar l’observació. Les despeses de captura i
estada aniran a càrrec de la persona propietària, titular o posseïdora.

4. Els professionals veterinaris tenen l’obligació de notificar a l’Administració municipal
els casos que hagin atès consistents en lesions produïdes per agressions entre
animals o a persones, quan siguin degudes a l’agressivitat de l’animal i no a situacions
comportamentals (dominància, por etc.)
5. El certificat veterinari final o informe emès per un veterinari o veterinària clínics haurà
d’especificar la potencial perillositat de l’animal a l’efecte de considerar-lo
potencialment perillós, a més d’altres dades sanitàries que siguin rellevants.
6. Si l’animal agressor no té propietat coneguda, els serveis municipals es faran càrrec
de la captura i l’Ajuntament de les despeses ocasionades.
7. Les persones agredides per un animal s’hauran de posar en contacte amb les
autoritats competents locals i hauran de facilitar les dades que coneguin de l’animal
agressor i del seu propietari/a o posseïdor/a per donar compliment al que preveu
aquesta ordenança.
Article 37. Sacrifici dels animals
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3. Comunicar a l’autoritat competent local i als professionals de veterinària encarregats
de l’observació, qualsevol incidència que s’esdevingui (mort de l’animal, robatori,
pèrdua, trasllat...) durant el període d’observació.

1. Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari o
veterinària, utilitzant mètodes que evitin el patiment físic i psíquic de l’animal, amb
sedació profunda o anestèsia general prèvia i d’acord amb la normativa sectorial
vigent.
2. L’eliminació de l’animal mort o sacrificat s’haurà de fer d’acord amb la normativa vigent
i amb les especificacions que determinin les autoritats sanitàries.
3. Només està permès el sacrifici domèstic privat d’aviram i conills criats a la llar i
destinats a l’autoconsum familiar. També el porc (dins el context de la matança
tradicional del porc) i per ús domèstic privat. La resta d’animals s’han de sacrificar, tot i
ser de cria domèstica i per a autoconsum, en un escorxador registrat i autoritzat per tal
que la inspecció de l’Administració garanteixi que la carn és apta i segura per al
consum humà.
TÍTOL IV: LA PRESÈNCIA D’ANIMALS A LES ZONES URBANES
CAPITOL I. Convivència i veïnatge.
abandonats, ferits o morts.

Mesures sobre animals molestos,

Article 38. Mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns
1. Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns i veïnes es vegi alterada
pel comportament dels animals i/o les molèsties derivades del manteniment i
allotjament d’aquests, tant de dia com de nit.
2. Les persones titulars o posseïdores d’animals hauran d’adoptar les mesures
necessàries per no generar molèsties al veïnat (soroll, olors etc.)

Article 39. Mesures sobre els animals molestos
1. Als efectes d’aquesta ordenança, tindrà la consideració d’animal molest (domèstic, de
companyia o altres que convisquin amb persones) aquell que hagi hagut de ser recollit
o retirat de la via o espai públic més de dues vegades en un any.
2. També tot aquell animal que, de forma constatada pel personal municipal, hagi
provocat molèsties per sorolls, males condicions higièniques o sanitàries i/o danys en
més de dues ocasions en els darrers sis mesos.
3. L’Ajuntament requerirà les persones propietàries, titulars o posseïdores dels animals
que causin molèsties per tal què les solucionin. Si no atenen el requeriment ni fan cap
actuació al respecte, els animals molestos podran ser comissats i traslladats, amb les
despeses corresponents a càrrec de la persona propietària titular o posseïdora, a un
establiment adequat fins a la resolució de l’expedient sancionador.
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3. Està prohibit deixar als patis, terrasses, terrats, galeries, balcons o altres espais oberts
a l’exterior els animals que amb els seus sons, crits i/o cants destorbin el descans dels
veïns. L’horari d’aquesta prohibició es fixa de les 22:00 hores fins a les 08:00 hores.

Article 40. Mesures sobre els animals perduts o abandonats
1. Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona però si
que està proveït d’identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària,
titular o posseïdora.
2. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona ni
duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària, titular o
posseïdora. També es considerarà abandonat l’animal que, transcorreguts vints dies
de la corresponent notificació o avís, no hagi estat recollit per la persona propietària,
titular o posseïdora i podrà ser cedit, acollit temporalment o adoptat. Aquests efectes
han d’haver estat advertits en la notificació de requeriment a les persones
interessades.
3. Recuperació d’animals: L’ajuntament o l’entitat supramunicipal que correspongui,
s’han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que aquests siguin
recuperats, cedits o, si es el cas, sacrificats segons el que estableix l’article 11.2. del
Decret Legislatiu 2/2008.
El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies naturals. L’animal
s’haurà de lliurar amb la identificació corresponent i s’haurà de fer el pagament previ
de totes les despeses originades per la seva recuperació les quals aniran a càrrec de
la persona propietària, titular o posseïdora.
Si l’animal porta identificació, l’ajuntament o ens supramunicipal corresponent,
notificarà a la persona propietària, titular o posseïdora que disposa d’un termini de vint
dies per recuperar-lo i que haurà d’abonar prèviament totes les despeses originades.

4. Correspon a l’ajuntament o a l’ens a qui aquest delegui les competències
corresponents, la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits utilitzant mètodes
d’immobilització a distància.
5. En els casos en què la captura amb immobilització o mitjançant llaços, xarxes, gàbies
trampa etc., no fos possible, el departament de la Generalitat de Catalunya competent
en la matèria pot autoritzar excepcionalment l’ús d’armes de foc i determinar qui i com
s’ha d’emprar aquest sistema de captura excepcional.
Article 41. Mesures sobre els animals ferits o morts
1. Els animals ferits o morts en la via i/o espais públics seran retirats per l’administració
competent, si el seu volum ho permet, i si no es pot efectuar la retirada aquesta es
podrà encarregar a empreses autoritzades amb destinació a gestors autoritzats en el
cas que l’animal o els animals estiguin morts, o a establiments veterinaris concertats
en cas que l’animal o els animals estiguin ferits, i d’acord amb la normativa vigent.
Qualsevol ciutadà podrà comunicar aquests tipus incidències a l’Ajuntament per tal
que es prenguin les mesures oportunes.
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Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit
l’animal, aquest tindrà la consideració d’animal abandonat i podrà ser cedit, acollit
temporalment o adoptat. Aquests efectes han d’haver estat advertits en la notificació
esmentada a les persones interessades.

2. L’eliminació o destrucció dels animals o restes d’animals morts hauran de realitzar-se
per mitjà de gestors autoritzats i atenent a les indicacions de la normativa vigent.
CAPITOL II. La conducció d’animals a les vies i els espais públics. Prohibicions.
Recollida de fems i deposicions
Article 42. Conducció dels animals
1. En les vies i/o espais públics, vies verdes i itineraris senyalitzats, incloent-hi també les
parts comunes dels immobles col·lectius, els transports públics i els llocs i espais d’ús
públic en general, els animals han d’anar acompanyats i conduïts per persones que
puguin respondre del comportament de l’animal. Els animals han d’estar proveïts de
corretja o cadena i/o collar o de qualsevol altre mètode de subjecció que no li provoqui
dany físic ni lesions. Els mètodes de subjecció han de ser adients a l’espècie i raça i
han de dur la identificació pròpia de l’animal que permeti també la identificació del
propietari.
En els indrets especialment acondicionats i determinats per l’autoritat municipal per
deixar els gossos lliures, estarà permès que els gossos no estiguin lligats, però hauran
d’estar sempre i en tot moment supervisats per la persona propietària o posseïdora.
2. Queden exclosos de l’obligació d’anar subjectes amb corretja els gossos de treball
(cacera, pastors etc.) durant l’exercici del seu treball (batudes de caça, pastura del
bestiar, etc.), però hauran d’estar supervisats sempre i en tot moment per la persona
propietària, titular o posseïdora.
3. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho
aconsellin i mentre aquestes circumstàncies no canviïn.

5. Els animals potencialment perillosos o de perillositat constatada han d’anar lligats i
amb un collar amb una cadena o corretja no extensible, de màxim 2 metres, que no
ocasioni lesions a l’animal, el corresponent morrió homologat i adequat a la seva raça
o qualsevol altra mesura imposada per les autoritats competents. Les persones
menors d’edat no podran conduir aquest tipus d’animals i no es podrà portar més d’un
animal potencialment perillós per persona. Serà obligatori portar la corresponent
llicència administrativa de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
6. Les persones propietàries o conductores d’animals estan obligades a respectar les
indicacions dels rètols informatius que s’instal·lin al municipi.
7. Als conductors d’èquids amb cavalleries i vehicles de carrera de tracció animal els està
prohibit fer córrer els animals per la via pública a prop d’altres espècimens de la
mateixa espècie o de les persones que van a peu, així com abandonar la seva
conducció, deixant-los marxar lliurement per l’espai públic. Tots els èquids que circulin
per entorns urbans i periurbans de la ciutat hauran d'estar coberts per una
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys que es poguessin
ocasionar i els hi serà d’aplicació.
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4. La persona conductora de gossos potencialment perillosos, als efectes de la
comprovació o requeriment de les autoritats o administracions competents, haurà de
dur obligatòriament la llicència o carnet, expedit per l’administració local autoritzant, de
tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

8. En zona urbana, els èquids hauran d’anar identificats amb microxip i amb la
documentació necessària per la seva conducció així com disposar d’un certificat
veterinari que garanteixi el seu bon estat i, hauran de circular amb les mateixes
restriccions que els vehicles a motor d’acord amb el Reglament general de circulació
vigent.
Article 43. Espais i llocs prohibits
1. Està prohibida la presència d’animals a les àrees i zones enjardinades, els parcs i les
zones destinades a l’ús infantil i a les dependències municipals.
2. L’entrada de gossos, gats o altres animals als locals o naus destinades a la fabricació,
emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d'aliments queda
expressament prohibida. És obligatori que les persones titulars d’aquests establiments
senyalitzin de forma visible aquesta prohibició expressa a l’exterior de les instal·lacions
3. A les piscines públiques o zones de bany que es determinin resta prohibida la
circulació o permanència d’animals de companyia. En tot cas, les autoritats municipals
determinaran els punts i les hores en què podran circular o romandre aquests animals
en les zones esmentades.
4. Les anteriors prohibicions i limitacions no seran aplicables als gossos pigalls que
donen suport a les persones invidents.
5. Es prohibeix rentar o efectuar activitats d’higiene corporal als animals en la via i els
espais públics, en les fonts i els estanys i en les lleres dels rius.
6. Es prohibeix que els animals beguin directament de les fonts públiques. Les persones
propietàries o posseïdores dels animals hauran de facilitar-los l’accés a l’aigua
utilitzant algun aparell adequat a l’efecte: got, bol, plat abeurador etc.
Article 44. Alimentació dels animals a la via pública

2. Per al cas d’animals peridomèstics o colònies de gats urbans la prohibició de donar-los
aliments es fa extensiva també a les zones privades exteriors: portals, finestres,
terrasses, balcons o similars.
3. S’exceptuarà de la prohibició dels punts 1 i 2, pel que fa a les colònies controlades de
gats ferals o urbans, a les persones autoritzades per l’Ajuntament per alimentar-les
amb l’objectiu d’evitar la proliferació d’animals incontrolats en el municipi.
4. Eventualment, l’Ajuntament podrà col·locar menjadores per a ocells, si s’escau.
Article 45. Recollida de fems, deposicions, dejeccions i miccions dels animals
als llocs vies i espais públics
1. Les persones propietàries, titulars, posseïdores o conductores d’animals han d’adoptar
les mesures necessàries perquè aquests no embrutin amb els seus excrements i
deposicions les vies i els espais públics i també per tal d’evitar-les en les façanes dels
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1. Es prohibeix a qualsevol persona donar o oferir aliments als animals en les vies
públiques, espais públics, parcs, jardins, solars o rius.

edificis, els portals dels habitatges o similars (siguin públics o privats) i en el mobiliari
urbà. L’Ajuntament podrà, habilitar llocs específics que es destinin a aquestes
finalitats.
2. Les persones que passegin animals pel carrer han d’adoptar totes les mesures
pertinents per tal que aquests no embrutin amb les seves deposicions, dejeccions,
miccions o aliments, les voravies, zones de vianants, parterres, zones verdes, zones
terroses, parcs o indrets d’ús general o de trànsit i estança.
3. Les persones propietàries o conductores d’animals estan obligades a recollir les
deposicions, miccions o dejeccions d’aquests de forma immediata i higiènicament
acceptable i netejar la part de la via, espai públic o mobiliari urbà que hagués resultat
afectat.
4. Els excrements i/o deposicions recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig
i papereres habilitades a l’efecte, utilitzant bosses o d’altres embolcalls específics per
aquest tipus de recollida. Està prohibit dipositar els residus esmentats al sistema de
clavegueram.
5. En cas que es produeixi una infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal podran requerir la persona propietària, titular o posseïdora de l’animal per tal
que netegi els elements afectats, sens perjudici de la imposició de la sanció que
correspongui.
Article 46. Zones d’esbarjo

2. Les persones que utilitzin aquests espais estan obligades a complir les normes
següents:
a) Recollir els excrements dels seus animals.
b) Evitar baralles o enfrontaments amb altres animals.
c) Evitar la sortida de l’animal de l’espai sense lligar.
d) Mantenir l’espai net i en bones condicions.
3. Les persones que utilitzin aquest espai són responsables dels danys que els seus
animals puguin ocasionar a altres animals, persones o béns.
4. En d’altres espais públics es podran establir zones de lliure circulació de gossos,
sempre que no siguin de raça potencialment perillosa, degudament identificades i
senyalitzades, però sense necessitat d’un tancament ni equipament específic, en els
quals els animals podran anar deslligats en les condicions que s’estableixin per a l’ús
d’aquests espais.
CAPITOL III. Presència d’animals en establiments i transports públics. Gossos
d’assistència
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1. Estarà permès deixar els animals sense lligar en espais d’ús exclusiu habilitats i
tancats destinats a tal fi, a excepció dels gossos de raça potencialment perillosa que
han d’anar sempre lligats. Serà sota l’exclusiva responsabilitat de la persona
propietària o posseïdora que té l’obligació de complir les normes establertes per a
aquests espais i de vigilar especialment l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua, i la
provocació de molèsties a les persones i als altres animals que comparteixen l’espai.

Article 47. Presència en establiments alimentaris
1. Queda prohibida l’entrada i permanència d’animals, excepte els gossos d’assistència i
aquells que siguin declarats d’utilitat pública, en les següents instal.lacions i
establiments:
a) Locals destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, manipular o vendre aliments.
b) Locals d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius en el marc de la
normativa que reguli aquests establiments.
c) Piscines públiques i zones de bany.
d) Altres establiments públics on la presència d’animals no estigui específicament
autoritzada.
2. Els propietaris d’aquests locals han de senyalitzar amb una placa indicadora de la
prohibició de presencia d’animals situada preferentment a l’entrada dels locals o
instal.lacions.
Article 48. Presència en establiments públics
1. Les persones propietàries d’establiments públics de tota mena podran prohibir
l’entrada i permanència d’animals en llurs establiments, llevat que es tracti de gossos
d’assistència o aquells declarats d’utilitat pública.
2. En cas de prohibir l’entrada d’animals cal que l’establiment disposi d’un lloc adequat
per mantenir-los lligats durant el temps de permanència del titular o posseïdor a
l’interior d’aquest. A criteri de les persones titulars dels establiments, es podrà col·locar
en un lloc visible un avís o cartell on s’indiqui que està prohibit l’accés d’animals.
3. A més de l’autorització administrativa corresponent, és obligatori portar els animals
subjectes amb corretja o cadena. Els gossos considerats potencialment perillosos, a
més, hauran de dur el morrió posat.

1. Es podran traslladar animals en transports públics a l’interior de cistelles de transport,
o altres mitjans homologats per aquest ús, en les condicions d’higiene i seguretat
oportunes i amb la documentació corresponent. També d’acord amb les disposicions
vigents del servei de transports i de les autoritats competents.
2. Els gossos d’assistència i els declarats d’utilitat pública podran circular lliurement en
els transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats per la persona
propietària o posseïdora o l’agent de seguretat i que gaudeixin de les condicions
higiènic-sanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.
3. La circulació i conducció d’animals i vehicles de tracció animal a la via pública s’ha
d’ajustar a allò que disposa la seva legislació específica.
Article 50. Gossos d’assistència
1. Tenen la consideració de gossos d’assistència aquells que acreditin complir amb els
requisits que estableix la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l’entorn de les
persones acompanyades de gossos d’assistència.
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Article 49. Presència als transports públics

2. Els usuaris de gossos d’assistència poden accedir, acompanyats del seu animal, als
llocs i establiments que s’indiquen a l’Article 12 de la Llei 19/2009.
3. Els usuaris de gossos d’assistència no podran exercir el dret d’accés a l’entorn si es
dóna alguna de les circumstàncies següents: el gos d’assistència mostra signes
evidents de malaltia, de manca d’higiene o existeix una situació de risc imminent i greu
per a la integritat física de la persona usuària del gos d’assistència o de terceres
persones.
4. El dret d’accés a l’entorn resta prohibit als llocs següents:
a) Zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de restaurants, bars,
cafeteries i altres llocs destinats a la restauració.
b) Quiròfans, espais i zones que per la seva funció han d’estar en condicions higièniques
especials.
c) Altres que determini l’Ajuntament
TÍTOL V. VIGILÀNCIA I CONTROL DEL BENESTAR DELS ANIMALS
Article 51. Funció inspectora
1. Totes les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l'acció
inspectora de les autoritats competents, la qual s'ha de dur a terme, en qualsevol
moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de
revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.

3. Els propietaris o posseïdors d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics
animals hauran de facilitar als tècnics de les administracions competents, veterinaris
i/o agents de l’autoritat municipal les visites pertinents i les inspeccions de control
necessàries per a comprovar les condicions d’allotjament, manteniment i tracte de
l’animal, i facilitar-los la documentació exigible. En tots els casos, s’hauran d’aplicar les
mesures higièniques i sanitàries, de seguretat i de benestar animal, que l’autoritat
municipal determini en l’acta d’inspecció.
4. En cas d'incompliment greu o persistent de les condicions de seguretat, benestar i
protecció dels animals establertes en aquesta Ordenança, en l’acta d’inspecció es
justificarà la presa de les mesures provisionals i cautelars que corresponguin, fins i tot
es podrà decretar el comis dels animals i el seu immediat trasllat a un lloc o
establiment mes adequat, amb les despeses a càrrec de la persona propietària.
Article 52. Ordres d’execució i multes coercitives
1. Davant l’incompliment de les obligacions establertes en aquesta Ordenança i en
especial quan hi hagi risc per a la seguretat de l’animal, la salut de les persones o
generin molèsties als veïns, l’autoritat competent podrà requerir als propietaris o
posseïdors dels animals per a què, en un termini suficient, les compleixi i realitzi les
actuacions necessàries per arranjar el problema, tot això, sense perjudici de la
incoació d’un l’expedient sancionador, si es constaten indicis d’infracció administrativa.
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2. L'actuació inspectora, el control i la revisió s'han de regir pel que disposa la normativa
aplicable.

2. Les ordres d’execució són executives des de que es dicten i notifiquen a la persona
obligada del seu compliment. Efectuada l’advertència prèvia i transcorregut el termini
d’execució voluntària, l’òrgan competent en pot ordenar l’execució forçosa, mitjançant
la imposició de multes coercitives, fins a un màxim de 500 euros, amb requeriments
successius fins a un màxim de tres. En cada requeriment la quantitat imposada pot ser
incrementada en un 20% respecte a la multa acordada en el requeriment anterior.
Article 53. Col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança
1. Qualsevol persona té el dret i el deure de posar en coneixement de l’Ajuntament
l’existència d’un determinat fet que pugui ser constitutiu d’una infracció administrativa
establerta en aquesta Ordenança i la normativa sectorial d’aplicació.
2. Les instancies i denúncies que es formulin amb aquest efecte, hauran d’anar signades
i expressar la identitat de la persona que les presentin, el relat dels fets que poguessin
constituir infracció́ , la data de la seva comissió́ i, quan sigui possible, la identificació́ de
les persones presumptament responsables, així ́com totes les proves que estimin
oportunes de presentar.
3. Les accions i omissions que pertorbin, retardin o impedeixin l’exercici de les funcions
d’inspecció, vigilància i control que s’hagin d’efectuar per part dels agents de l’autoritat
municipal, poden ser constitutives d’infracció administrativa per obstrucció
TÍTOL VI. REGIM SANCIONADOR DE LA TINENÇA, VIGILÀNCIA, CONTROL I
BENESTAR DELS ANIMALS
CAPÍTOL I. Classificació i tipificació
Article 54. Infraccions. Competència sancionadora.

2. Són responsables de les infraccions dels animals les persones propietàries, titulars o
posseïdores, que ho siguin per qualsevol títol.
3. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
4. Són infraccions en matèria de protecció, control i tinença d’animals, les tipificades com
a lleus, greus i molt greus al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals, i a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos potencialment perillosos, així com les disposicions amb rang de
llei que substitueixin o modifiquin les anteriors.
5. Competència sancionadora.
La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta ordenança
correspondrà a l’Alcaldia o òrgan en qui delegui, tret dels supòsits següents:
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1. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que
representin vulneració dels seus preceptes, tal i com apareixen tipificats en els
diferents articles d’aquest Títol V.

a) Al Ple per a aquelles accions o omissions tipificades com a infraccions greus relatives
a la tinença de gossos potencialment perillosos, d’acord amb l’article 13.2.b) de la llei
10/1999.
b) A l’Autoritat que legalment es determini, respecte a les infraccions tipificades a l’article
51 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de protecció dels animals, sense perjudici de l’actualització normativa que es pugui
produir en aquesta matèria, així com les disposicions amb rang de llei que
substitueixin o modifiquin les anteriors.
c) En les infraccions molt greus en matèria de gossos potencialment perillosos la
competència per sancionar recau en el departament competent de la Generalitat de
Catalunya.
Article 55. Infraccions lleus

1. Maltractar o agredir físicament els animals, si no els produeix resultats lesius.
2. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal•lacions inadequades
des del punt de vista higiènic-sanitari, de benestar animal i de seguretat, si no els
comporta un risc greu.
3. No evitar la fugida d’animals de manera reiterada.
4. Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los, de forma
duradora, el moviment necessari.
5. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no
els causa perjudicis greus
6. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
7. Vendre animals a menors de 16 anys o persones incapacitades sense l’autorització
pertinent.
8. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
9. Comerciar amb animals fora dels certàmens o altres concentracions d’animals vius,
establiments de venda i/o de cria autoritzats.
10. Transportar animals amb vulneració dels requisits establerts per la Llei de protecció
dels animals i per aquesta ordenança.
11. Vendre o transmetre animals de companyia sense identificar i censar en la forma i
procediment establert per l’Ajuntament d’Òdena.
12. Molestar, capturar, alimentar (tret dels casos permesos) o comercialitzar els animals
salvatges urbans, llevat dels controls de poblacions d’animals, sempre que no estigui
tipificat com a infracció greu o molt greu.
13. Pertorbar la vida dels veïns i veïnes, amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts
pels animals.
14. Alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies i espais públics, excepte en els casos
permesos.
15. Alimentar animals salvatges urbans i gats urbans, excepte per part de les persones
autoritzades per l’Ajuntament d’Òdena.
16. La circulació dels animals en espais i vies públiques sense corretja o cadena i collar o
qualsevol altre mètode de subjecció adient.
17. No recollir els excrements dels gossos de les vies i espais públics, dipositar les
defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los orinar en les
façanes d’edificis i/o mobiliari urbà.
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A més de les infraccions tipificades en la legislació vigent que sigui d’aplicació, són
faltes lleus per infracció d’aquesta ordenança, les següents:

Article 56. Infraccions greus
Són infraccions greus les següents:
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18. Portar els animals de companyia a la via pública i als espais públics sense una placa
identificativa o un altre sistema equivalent d’identificació, on consti com a mínim, el
telèfon de la persona propietària o posseïdora.
19. La presencia d’animals en les àrees o zones enjardinades, en els parcs i zones
destinades a l’ús infantil, tret de l’anella verda, o en els altres espais esmentats en
aquesta ordenança.
20. No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius col•locats en el
municipi.
21. Caçar, capturar i pescar, excepte en e llocs autoritzats i per persones expressament
autoritzades.
22. Tenir i portar els animals sense l’autorització municipal quan aquesta sigui obligatòria.
23. Portar gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la
persona que el condueixi i controli dugui la llicència municipal per a la tinença i/o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos i la certificació acreditativa
de la inscripció censal.
24. Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics per part de menors
de divuit anys.
25. Conduir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics.
26. Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una corretja o
cadena extensible o de longitud superior a 2 metres.
27. Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan estigui
aquesta prohibida per la normativa d’aplicació vigent.
28. La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos d’assistència i els
declarats d’utilitat pública.
29. No comunicar la desaparició o pèrdua d’un animal, en el termini de 48 hores.
30. Tenir en possessió un animal de companyia no inscrit en el cens municipal dels
animals de companyia.
31. Incomplir les obligacions d’identificació, llicència i inscripció al cens municipal d’un gos
potencialment perillós.
32. No comunicar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, la baixa per mort, pèrdua, cessió,
canvi de residència de l’animal i/o de la persona propietària i altres, a l’efecte de la
seva regularització en el cens municipal d’animals de companyia.
33. Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant
microxip.
34. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos
potencialment perillosos.
35. No renovar la llicència de conducció de gossos perillosos.
36. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal•lacions que alberguin
gossos potencialment perillosos.
37. Incomplir qualsevol de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes
en aquesta ordenança.
38. Rentar els animals o efectuar d’altres activitats d’higiene corporal als animals a la via
pública, fonts, estanys o lleres dels rius
39. Qualsevol altre incompliment de les obligacions previstes en aquesta ordenança, al
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals i a la resta de la normativa relacionada, quan no es consideri
falta greu o molt greu

1. Maltractar amb resultats lesius.
2. Mantenir els animals sense alimentació amb risc greu per a la seva salut.
3. Negar-se davant l’autoritat a mostrar la identificació de l’animal, impedint-ne la seva
comprovació.
4. No comunicar ni complir les obligacions derivades de la lesió o mossegada d’un
animal.
5. La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge,
transport, manipulació o venda d’aliments, llevat dels d’assistència i els declarats
d’utilitat pública.
6. Conduir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar
subjecte a una cadena.
7. Deixar sense cordar, sol o abandonat un animal potencialment perillós o no haver
adoptat les mesures necessàries per evitar que s’escapi o perdi, la qual cosa succeeix
quan l’animal no va acompanyat de cap persona amb independència que dugui o no
identificació.
8. El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum excepte aviram, conills i porcs
(dins el context de “matança del porc tradicional”).
9. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal•lacions inadequades
des del punt de vista higiènic-sanitari, de benestar animal i de seguretat, si els
comporta un risc greu per a la salut.
10. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
Article 57. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus les següents:
1. Maltractaments en presencia de menors d’edat i baralles i/o maltractaments públics
d’animals.
2. Abandonar els animals, si s´ha fet en circumstàncies que els puguin comportar danys
greus.

4. Vendre o transmetre un gos potencialment perillós a persones que no tinguin llicència.
5. Utilitzar animals salvatges en captivitat en circs.
6. La reincidència en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
CAPÍTOL II. Sancions
Article 58. Import de les sancions
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de
multa i s’imposaran d’acord amb la següent escala:

-

Infraccions lleus: des de 30 euros fins a 150 euros
Infraccions greus: de 151 euros fins a 500 euros
Infraccions molt greus: de 501 euros fins a 3000 euros
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3. Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la corresponent llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.

Les infraccions comeses contra el que disposa la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos són sancionades amb
multes de:

-

Infraccions lleus: de 60 euros fins a 150 euros
Infraccions greus: de 151 euros fins a 1000 euros
Infraccions molt greus: de 1001 euros fins a 3000 euros

2. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció,
sens perjudici de l’aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de
l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o interposar la denúncia.
3. La imposició de la multa també pot comportar, en tots els casos, el comís dels articles
o mitjans de caça o captura i dels instruments amb què s’ha dut a terme, els quals
poden ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat que es
tracti d’articles o mitjans de caça o captura prohibits per la normativa vigent.
4. La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot
comportar el tancament temporal de les instal•lacions, els locals o els establiments
respectius, i també la inhabilitació per a la tinença d’animals per un període de entre
dos mesos i cinc anys.
5. En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a
terme actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en
benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals, o d’advertiment,
sense que calgui iniciar un procediment sancionador.
Article 59. Criteris determinants de la quantia

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il•lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
d)La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de
reparació
e) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
f) El fet que hi hagi requeriment previ.
g) El risc per a la salut i la seguretat de les persones.
Hi ha reincidència, per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.
Article 60. Mesures derivades de l’incompliment de les obligacions
1. Davant l’incompliment de les obligacions contingudes en els apartats anteriors i,
essencialment, quan hi hagi risc per a la seguretat o la salut de les persones o generin
molèsties als veïns i veïnes (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques...),
l’Administració municipal podrà requerir les persones propietàries o posseïdores dels
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1. En la imposició de les sancions no tipificades, s’han de tenir en compte, per graduar la
quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:

animals perquè solucionin el problema, sens perjudici d’imposar la sanció que
correspongui.
2. La no observança dels requeriments efectuats i el fet de no disposar de les
autoritzacions pertinents pot derivar en mesures provisionals o definitives de limitació
de la tinença de l’animal: comissar temporalment l’animal fins al compliment de les
obligacions i/o requeriments o comissar-lo definitivament, sense dret a indemnització,
traslladar l’animal a un establiment adequat o a les caneres municipals i adoptar
qualsevol altra mesura addicional que es consideri necessària.
Article 61. Comís d’animals
1. L’autoritat municipal pot comissar de manera immediata els animals, sempre que hi
hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta ordenança o de les
normatives sectorials que siguin d’aplicació.
2. El comís es podrà practicar en el mateix domicili, prèvia valoració dels criteris de
salubritat, seguretat i convivència que els serveis tècnics municipals hauran de
justificar.
3. Quan finalitzin les circumstàncies que han determinat el comís, en cas que la persona
sigui sancionada, s’ha de determinar la destinació de l’animal.
4. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin relacionades van
a compte de la persona causant de les circumstàncies que l’han determinat.
Article 62. Multes coercitives

2. En cas d’incompliment es podran efectuar requeriments successius fins a un màxim
fins a un màxim de tres . En cada requeriment la multa coercitiva pot ser incrementada
en el 20% de l’acordada en el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la mesura de què es
tracti , així com per evitar els danys que es pugin produir de no executar la mesura al
seu temps.
CAPÍTOL III. Responsabilitats
Article 63. Responsabilitat de les infraccions
1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les
cometin a títol d’autoria i/o coautoria, i es podrà estendre a aquelles persones físiques
o jurídiques a qui per Llei s’atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa
comesa per altres persones.
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1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes pel Decret
Legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, se la
podrà requerir perquè en un termini suficient, procedeixin al seu compliment, amb
l’advertència que, en cas contrari, s’imposarà una multa coercitiva, amb
l’assenyalament de quantia, si escau, i fins un màxim de 500€ sense perjudici de les
sancions que poguessin ser aplicables.

2. De les infraccions relatives a actes sotmesos a llicència o autorització administrativa
preceptiva que es produeixin sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les
seves condicions, en seran responsables les persones físiques o jurídiques que siguin
titulars de la llicència, i si no n’hi hagués, la persona física o jurídica sota la
dependència de la qual actués la qui hagi estat autora material de la infracció. Si no és
possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o
jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà
solidària.
3. Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal
que pugui derivar de la comissió de la infracció.
CAPÍTOL IV. Funció inspectora
Article 64. Funció inspectora de les activitats que regula aquesta ordenança
1. Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a l’acció
inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens
perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les
autoritzacions i de les llicències municipals.
2. Les persones propietàries o posseïdores d’aquests animals han de facilitar l’accés als
agents de l’autoritat i als funcionaris municipals que desenvolupin tasques d’inspecció
relacionades amb aquesta ordenança, així com als serveis sanitaris assignats per
realitzar la inspecció i determinació de les circumstàncies dels articles anteriors i
sol•licitar el permís municipal, si escau, i, han d’aplicar les mesures higiènic-sanitàries
que l’autoritat municipal decideixi.
CAPÍTOL V. Procediment sancionador
Article 65. Principis del procediment sancionador

Article 66. Caducitat
1. Si no recau resolució sancionadora expressa en el termini de 6 mesos des de l’inici del
procediment, aquest caducarà i s’arxivaran les actuacions, a sol•licitud de qualsevol
persona interessada o d’ofici per part de l’òrgan competent per dictar la resolució.
Quan la paralització del procediment es produeix a causa del coneixement dels fets
per la jurisdicció penal i quan hi ha intervingut una altra autoritat competent per
imposar la sanció o multa i que hagi de traslladar-se l’expedient per substanciar
qualsevol altra actuació, el termini de caducitat se suspendrà i es reprendrà pel temps
que resti fins a 6 mesos, una vegada hagi adquirit fermesa la resolució judicial o
administrativa corresponent.
2. La interrupció de la caducitat es computarà des que es notifiqui la resolució a la
persona interessada i es reprendrà quan la resolució sigui ferma, ja sigui perquè la
consenti la persona interessada o perquè es resolgui el recurs interposat.
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1. El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora
continguda en la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
articles 25 a 31 i de la legislació vigent i concordant.

Article 67. Prescripció
1. Els terminis de prescripció es correspondran al que preveu l’article 30 de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altre legislació vigent i
concordant.
Disposició transitòria
Els propietaris, titulars o posseïdors d’animals de companyia i d’animals potencialment
perillosos que a l’entrada en vigència d’aquesta ordenança no estiguin inscrits en el
cens municipal ni disposin de la llicència municipal específica, hauran de formalitzarne la inscripció i tramitar la llicència corresponent en un termini de tres mesos a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.
Disposicions addicionals
Primera.- Règim d’inspecció sanció: el règim establert en aquesta Ordenança s’aplica
sens perjudici d’allò establert per d’altres normes sectorials.
Segona.- En tot allò no regulat per aquesta Ordenança s’estarà al que disposin, entre
d’altres, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
llei de Protecció dels Animals, la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la Tinença de
gossos perillosos i la resta de normativa concordant i vigent, en cada moment, que
resulti d’aplicació.
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que
contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta ordenança.
Disposicions finals

Segona.- Procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província ,al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i als taulers d’anuncis de la Corporació, per a
que en un termini de 30 dies les persones interessades puguin examinar l’expedient i
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

L’alcaldessa
Maria Sayavera Seuba
Òdena, 25 de gener de 2022

Codi Validació: 5EA9JHLNZMCZXY3TF3DCPYAPJ | Verificació: https://odena.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 48

Primera. Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província i romandrà vigent fins que s’acordi la seva derogació.
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