Anunci nº 97 del 30/10/2008
Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la Tinença d'animals en el terme municipal
d'Anglès

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 27 d'octubre de 2008, va aprovar inicialment
l'Ordenança reguladora de la Tinença d'animals en el terme municipal d'Anglès.
D'acord amb el que disposen l'article 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, que aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es sotmet a informació pública
durant el termini de 30 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació, per tal que els
interessats puguin formular les reclamacions que considerin adients.
En cas que no se'n presentin, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, de conformitat
amb l'article 65.2 del Decret 179/1995.
Anglès, 30 d'octubre de 2008
El batlle

Pere Figuereda i Cairol

Aprovada una de nova Ple 27 d'octubre de 2008

01.- SECRETARIA
0206.01.07.-ORDENANÇA REGULADORA
D’ANIMALS DE COMPANYIA

DE

LA

TINENÇA

Article 1. Objecte de l’ordenança.
1.- La present ordenança té per objecte regular les condicions a les quals s’haurà de
subjectar la tinença d’animals domèstics o de companyia per tal de garantir , tant la
seguretat i benestar dels ciutadans, prevenint possibles perills i molèsties que els puguin
ocasionar els animals, com les adequades condicions de vida d’aquests (higièniques,
sanitàries, d’alimentació, etc.)
2.- No queda subjecta a aquesta ordenança la tinença d’animals de granja o la d’animals
domèstics en quantitat suficient per ser considerada una activitat econòmica. Aquests
supòsits hauran de subjectar-se a la normativa sectorial reguladora de les activitats.
Article 2. Condicions de la tinença d’animals.
1. La tinença d’animals domèstics o de companyia en general, en els habitatges, resta
condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes pel seu allotjament, a l’absència
de risc sanitari i a la inexistència de molèsties pels veïns.
2. La tinença d’aus de corral, conills, coloms i altres bèsties de cria restarà condicionada
a les característiques de l’habitatge i de la zona, sempre i quan pel seu nombre no s’hagi
de catalogar com activitat econòmica subjecte a la corresponent llicència.
3. La tinença d’animals salvatges restarà prohibida en tot el terme municipal, llevat que
es tracti d’espectacles o d’activitats de curta estada a la població (circ, etc.).
Article 3. Espectacles amb animals.
1. En tots els espectacles que utilitzin animals s’haurà d’evitar ocsionar-los sofriment,
burles o tractaments antinaturals.
2. Durant el període d’estada a la població, els titulars de les activitats o espectacles que
utilitzin animals hauran de mantenir-los en bones condicions higiènico-sanitàries,
facilitar-los l’alimentació adequada i assegurar tant la seva protecció com la dels
ciutadans.
Article 4. Actuacions prohibides.

1. Resta prohibit l’enverinament d’animals excepte per part dels serveis sanitaris
autoritzats en la seva funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament
autoritzats.
2. No es permet donar alimentació als animals en la via pública.
3. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics als següents llocs:
a. Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació
d’aliments.
b. Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius.
c. Piscines públiques.
d. Transports públics, excepte pels gossos pigall que acompanyen persones invidents.
4. Els titulars d’establiments públics i allotjaments de tota mena, com hotels, pensions,
restaurants, bars, cafeteries i similars, podran prohibir a criteri seu l’entrada i
permanència d’animals domèstics en llurs establiments. Fins i tot disposant de la seva
autorització, serà necessari que els gossos vagin proveïts del corresponent morrió i
subjectes per corretja o cadena.
5. Es prohibeix fustigar i tractar amb crueltat els animals. No es consideraran
infraccions per ñmaltracte aquelles accions d’autodefensa proporcionades davant l’atac
de l’animal.
Article 5. Responsabilitats dels posseïdors d’animals.
1. El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu
propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les
persones i als objectes, a les vies públiques i espais públics i al medi natural en general,
d’acord amb el que estableix l’art. 1905 del Codi Civil.
2. El posseïdor d’un animal és responsable d’adoptar les mesures que calguin per
impedir que els animals embrutin les vies i espais públics.
3. Els propietaris d’animals domèstics estaran obligats a proporcionar-los alimentació i
les cures adients, tant en tractament preventiu de malalties com de guariments, a aplicar
les mesures santàries preventives que l’Autoritat competent disposi i a facilitar-los un
allotjament d’acord amb les necessitats de la seva espécie.
4. Les persones que amanguessin casos de ràbia en els animals o deixessin en llibertat
als que la pateixen, seran posades a disposició de l’autoritat judicial competent.
Article 6. Identificació dels animals.
1. Els gossos i gats han d’estar obligatòriament identificats mitjançant tatuatge o
microxip.
2. Els veterinaris que realitzin la identificació dels animals han de lliurar als seus
propietaris un document acreditatiu de la identificació en el qual, com a mínim, hi

figurarà el codi d’identificació de l’animal i les seves dades (espècie, raça, sexe i data de
naixement).
3. Els animals de companyia s’han de vendre identificats. Els compradors d’animals de
companyia han d’exigir, en efectuar la compra, el document acreditatiu de la seva
identificació.

Article 7. Cens municipal d’animals de companyia.
1. Es crea el cens municipal d’animals de companyia en el qual s’hauran d’inscriure tots
els que habitualment resideixin en el terme d’Anglès.
2. La inscripció dels animals en el cens es farà a partir dels documents acreditatius de la
seva identificació lliurats pel veterinari.
Article 8. Vacunació i atenció sanitària.
1. A partir de l’edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors de gossos i/o
altres animals domèstics estaran obligats a vacunar-los contra aquelles malalties
objectes de prevenció.
2. Igualment cada propietari d’un gos haurà de disposar de la corresponent cartilla
sanitària, on s’especifiquin les característiques de l’animal i les dades precises de la
identitat del propietari.
3. En cas de declaració d’epizooties, els propietaris dels animals compliran les
disposicions preventives sanitàries que estableixin les autoritats competents, així com
les prescripcions reglamentàries que acordi d’alcaldia.
4. Els veterinaris responsables de la vacunació i/o atenció sanitària als gossos, tant si
són de l’Administració Pública com si treballen en l’àmbit privat, vindran obligats a
presentar anualment el llistat de gossos vacunats a l’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament.
5. L’Ajuntament, d’acord amb les directrius proposades per l’Administració
Autonòmica, planificarà i executarà els programes i les campanyes adients de
vacunació, en col.laboració amb els serveis veterinaris oficials.
Article 9. Animals molestos.
1. En les vies i espais públics els propietaris controlaran els animals perquè no siguin
perillosos per les altres persones, adoptant a l’efecte les mesures adients.
2. Quan la tinença d’animals domèstics constitueixi un riesc físic o sanitari o generi
molèsties als veïns derivades del seu soroll, agresivitat, males condicions higièniques, o
bé existeixi per part del propietri manca de cura en el mateniment i instal.lació de
l’animal, l’Alcaldia, sense perjudici de les sancions pecuniàries que puguin resultar

pertinents, requerirà al propietari o encarregat de l’animal perquè subsani la situació
molesta o perillosa en el termini de vuit dies.
3. Si el propietari o l’encarregat de l’animal, sense al.legar justa causa, incomplís el
requeriment anterior, l’Alcaldia ordenarà el comís i/o sacrifici de l’animal.
Article 10. Gossos potencialment perillosos.
1. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i per tant resten subjectes a
totes les prescripcions de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, els que presentin una o més de
les circumstàncies següents:
a) Gossos que hagin tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per l’atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments:
bullmastiff, dóberman,dog argentí, dog de Burdeos, fila brasileiro, mastí
napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa
japonès.
2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col.lectius, als transports
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos a què fa referència
l’apartat 1 han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden
ser conduïts per menors de setze anys.
3. Les instal.lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d’evitar que els animals surtin i cometin danys a tercers:
a) Les parets i les tanques ha de ser 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 intal.lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta
del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o
obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte han d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha
un gos d’aquest tipus.
4. Com a condició indispensable per a la tinença de gossos potencialment perillosos, els
propietaris han de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la
indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les persones i als altres
animals.
5.- Els gossos potencialment perillosos han d’estar degudament identificats i han de ser
inscrits obligatòriament en el cens municipal
d’animals amb constància d’aquella
potencial perillositat.
6. Les infraccions del present article seran sancionades en els termes previstos pels arts.
10 i 11 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol.
Article 11. Animals abandonats.

1. Es considerarà que un animal està abandonat si no du indicació del seu origen o del
propietari, ni va acompanyat de cap persona.
2. Els animals que circulin per les vies i espais públics sense anar acompanyats dels
seus propietaris o responsables seran recollits pel servei establert a l’efecte i seran
conduïts a les instal.lacions adients.
3. El termini per recuperar un gos sense identificació és de vuit dies abonant prèviament
les despeses que ha originat el seu manteniment.
4. Si l’animal porta identificació s’avisarà el propietari i aquest té un termini de deu dies
per recuperar-lo abonant prèviament les despeses que ha originat el seu manteniment.
5. El pagament de les despeses de manteniment no exclou la imposició de multes per
infracció de la present ordenança.
6. Una vegada transcorregut el termini de què disposa el propietari per reclamar
l’animal sense que ho hagi fet abonant les despeses, l’animal podrà ser entregat a
qualsevol persona o entitat que vulgui adoptar-lo i es faci responsable de matenir-lo en
bones condicions higiènico-sanitàries, d’alimentació, etc o bé podrà ser sacrificat.
7. El sacrifici dels animals que no hagin estat reclamats o adoptats es farà sota control
veterinari, seguint les prescripcions que sobre aquest tipus d’eutanàsia estableix la
legislació vigent.
8. L’abandonament d’animals es considerarà sempre una falta molt greu.
9. Per contribuir a evitar l’abandonament d’animals l’ajuntament podrà establir o
concertar un servei que, previ pagament de les tarifes que s’estableixin, es faci càrrec
d’aquells animals dels quals es vulguin desprendre els seus propietaris.

Article 12. Deposicions dels animals.
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a evitar que aquests depositin les seves
dejeccions a les vies o espais públics, solars sense tancar i en general a qualsevol indret
que no estigui expressament habilitat.
2. Els posseïdors d’animals són responsables de la retirada i eliminació de les
deposicions en el supòsit que aquestes s’hagin depositades en qualsevol lloc destinat al
trànsit de vianants.
Article 13. Persones mossegades per gossos.
1. Les persones mossegades per un gos es posaran immediatament en contacte amb la
Policia Local.

2. Per part dels agents de la Policia Local o del personal sanitari es procedirà a retir el
gos i a traslladra-lo a les dependències habilitades per aquesta funció per la seva
observació per part dels serveis veterinaris oficials. Aquest període d’observació serà
de 14 dies i es podrà dur a terme en el domicili del propietari del gos quan el veterinari
ho estimi oportú.
3. Les despeses que generi l’estada de gossos en observació hauran de ser satisfetes pels
seus propietaris, amb independència de les sancions que procedeixi per la infracció de la
present ordenança.
Article 14. Infraccions.
1. Les infraccions a la present ordenança poden ser lleus, greus o molt greus.
2. La graduació de les infraccions s’efectuarà prenent en consideració els següents
elements:
a)Perturbació o molèsties causades.
b) Danys causats.
c) Temeritat o mala fe.
d) Reiteració o reincidència.
3. Es consideren infraccions lleus, a títol només enunciatiu, les següents:
- Alimentar els animals a la via pública.
- Passejar gossos (que no siguin els compresos a l’art. 10 de l’ordenança) sense corretja
o cadena, sempre que això no comporti especial perill.
- Permetre que els animals produeixin sorolls molestos.
- No recollir les deposicions dels animals.
- Tenir animals no inscrits en el cens municipal d’animals de companyia.
4. Es consideren infraccions greus, a títol només enunciatiu, les següents:
- Infligir maltractaments als animals.
- No proporcionar als animals les vacunes obligatòries.
- Descuidar la manutenció i allotjament de l’animal.
- Tenir gossos o gats no identificats en els termes que prescriu l’art. 6 d’aquesta
ordenança.
- Passejar gossos dels compresos en l’article 10 d’aquesta ordenança sense corretja o
cadena, sempre que això no comporti especial perill.
5. Es consideren infraccions molt greus, a títol només enunciatiu, les següents:
- Enverinar els animals, excepte per part dels serveis veterinaris autoritzats.
- Abandonar els animals.
- Passejar gossos sense corretja o cadena, quan això comporti perill per les persones o
altres animals que passegin per la via pública degudament conduits pels seus propietaris
o responsables.
- Incitar els animals a conductes agressives o d’atac envers les persones o altres
animals, sempre que no hi hagi unes circumstàncies de defensa o de resposta davant una
agressió que ho justifiquin.
Article 15. Sancions.

1.- Les infraccions a la present ordenança podran ser sancionades amb
pecuniàries o amb el comís i/o sacrifici dels animals.

multes

2.- Les infraccions lleus a la present ordenança podran ser sancionades amb multa des
de 2.000 fins a 5.000 pessetes.
3.- Les infraccions greus es podran sancionar amb multa des de 5.001 fins 15.000
pessetes o amb el comís i/ o sacrifici dels animals.
4.- Les infraccions molt greus es podran sancionar amb multa des de 15.001 fins a
25.000 pessetes i amb el comís i/o sacrifici dels animals.
Article 16. Procediment sancionador.1.- No es podran imposar sancions per infraccions greus o molt greus si no ès prèvia
incoació d’expedient instruit de conformitat amb el Decret 287/1993 de 9 de novembre.
En tot allò que no estigui expressament previst en la norma anterior s’aplicarà el RD
1398/1993 de 4 d’agost.
2.- En el supòsit de reconeixement voluntari de la responsabilitat, amb pagament de la
multa proposada, es podran aplicar reduccions de fins al 50 per 100 de la quantia
d’aquella. Les reduccions que puguin ser procedents hauran de quedar determinades en
la notificació de la incoació del procediment o en la de la resolució que imposi la
sanció.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La Comissió de Govern queda facultada per aprovar quadres de multes pecuniàries que
desenvolupin les prescripcions d’aquesta ordenança, així com per adoptar quantes
mesures siguin necessàries per l’aplicació efectiva de la mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança, que ha estat aprovada per l’Ajuntament Ple en la sessió del 25 de
novembre del 1999, entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor mentre el Ple municipal no acordi
la seva modificació o derogació.
La secretària acctl.,

L’alcalde,

Marta Lluís i Miquel

Josep Manel Bassols i Puig

Diligència.- Per fer constar que ha estat publicada en BOP n 10 del 22 degener de 2000
i el text íntegre en el BOP n 33 del 14 de març de 2000.
La secretària acctl.

