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TÍTOL I.- OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

 Article 1.- 

Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o 

de companyia, dins el terme municipal. 

Amb aquesta intenció l’ordenança té en compte els drets dels animals, els beneficis que 

aporten a les persones, incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut 

pública i regula la convivència entre els animals i les persones reduint al màxim les 

molèsties i perills que puguin ocasionar. 

Aquesta ordenança s’aplicarà sens perjudici de l’aplicació de les lleis i normes 

reguladores actuals i les que puguin aprovar-se amb posterioritat a l’entrada en vigor 

d’aquesta ordenança. 

 

 Article 2.-  

S’entendrà per animals de companyia totes les subespècies i varietats de gats (Felis 

catus), totes les subespècies i varietats de gossos (Canis Familiaris) i fures (Mustela 

putorius furo). 

 

 Article 3.- 

Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal d’obertura totes les 

activitats basades en la utilització d’animals. 

  

 

TÍTOL II.- SOBRE  LA TINENÇA D’ANIMALS 

 

CAPITOL I.- Normes de caràcter general 

 

 Article 4.- 

S’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars sempre que es 

respectin les condicions higiènico-sanitàries i en cap cas produeixi situació de perill per 

als veïns o per altres persones el general o per al propi animal, que no siguin les 

derivades de la seva naturalesa. 

  

 Article 5.- 

Els propietaris d’animals de convivència estan obligats a proporcionar-los  l’alimentació 

i les cures adients, tant de tractaments preventius de malalties com de guariments i 

també a  facilitar-los un allotjament amb les condicions d’espai, ventilació, humitat, 

temperatura, llum i d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie. 

 

Article 6.- 

6.1 Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la 

intempèrie especialment els que es mantenen en zones exteriors. Els animals de més de 

25 Kg no poden tenir com a habitacle espais interiors a 6 m2.  
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6.2 Els animals no poden mantenir-se lligats o en un espai reduït de forma permanent i 

cal que pugui accedir a una caseta o aixopluc adequat si es troben a la intempèrie.   

 

6.3 Els animals de companyia no poden tenir com a allotjament habitual celoberts o 

balcons.  

 

6.4 En relació als gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges, cal 

aplicar les mesures adients de manera que els vianants no prenguin cap mal ni que 

l’animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar un 

accident. A més s’hauran de complir els següents requisits: 

 S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol advertint del perill de 

l’existència d’un gos vigilant al recinte. 

 S’hauran de complir els mateixos requisits que pel considerats potencialment 

perillosos d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol i el Decret 170/2002, de 

11 de juny (veure article 31 de la present ordenança) 

 

 Article 7.-  

D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit: 

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els 

produeixi sofriments o danys físics o psicològics. 

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 

comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció 

veterinària. 

c) Abandonar-los. 

d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de 

benestar i de seguretat de l’animal. 

e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, 

llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat 

terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 

reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions 

amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent. 

f) No facilitar-los l’alimentació suficient. 

g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per 

altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals. 

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 la custòdia. 

i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i 

d’establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones 

particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es 

garanteixi el benestar de l’animal. 

j) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam. 

k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les 

condicions higienicosanitàries. 

l) Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora el 

moviment que els és necessari. 
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m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, 

lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com 

psicològicament. 

n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los. 

 

 Article 8.- 

El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a 

tercers, és responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que ocasionin a les 

persones, als objectes, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord 

amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil. 

 

 Article 9.- 

Les persones que no desitgin continuar tenint un animal hauran de comunicar-ho a 

l’Ajuntament per tal que els serveis concertats o delegats passin a recollir-lo, i també 

hauran de facilitar la targeta sanitària de l’animal. 

 

CAPÍTOL II- Normes sanitàries 

 

 Article 10.- 

Els propietaris d’animals de companyia han de vetllar pel bon estat de salut i 

benestar dels seus animals mitjançant el manteniment de l’animal en les condicions 

higienicosanitàries adequades d’acord amb la legislació vigent i dotant-los d’una 

targeta sanitària. 

 

Article 11.- 

11.1.- Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a 

altres animals estan obligats a facilitar les dades de l’animal agressor. 

11.2.- Quan l’administració ho creguin oportú podran obligar a recloure l’animal 

agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període d’observació 

veterinària, sempre i quan hi hagi indicis racionals d’infracció de la Llei i reglaments 

vigents. 

11.3.- En el cas que l’animal tingui propietari, les despeses d’estada de l’animal a la 

canera aniran a càrrec seu. 

 

 Article 12.-  

Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari, 

utilitzant mètodes instantanis, indolors i amb el previ atordiment de l’animal, d’acord 

amb les condicions i mètodes reglamentaris. 

 

 

CAPÍTOL III- Identificació i inscripció 

 

 Article 13.- 

13.1 Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar els 

seus animals amb un dels sistemes establerts al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, i 

la normativa que la desenvolupi, pel qual es regula la identificació i el registre general 

d’animals de companyia.  
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13.2 Cal proveir els animals de companyia amb la implantació d’un microxip 

homologat dins el tres mesos següents a la data de naixement de l’animal.  

 

 Article 14.- 

14.1.- Els propietaris o posseïdors de gats, gossos o fures estan obligats a inscriure llurs 

animals en el registre censal del municipi de residència habitual de l’animal, facilitant 

com a mínim, les dades del propietari i/o posseïdor i les de l’animal que s’indiquen a 

continuació:  

o Dades del propietari i/o posseïdor de l’animal: 

 Nom i cognoms 

 DNI 

 Domicili i telèfon 

o Dades de l’animal 

 Espècie i raça 

 Sexe 

 Data de naixement 

 Sistema utilitzat d’identificació (transponder, tatuatge o ressenya 

completa) 

 Codi d’identificació o ressenya completa, en cas d’utilitzar-se 

aquest sistema 

 Domicili habitual de l’animal 

14.2.- La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es 

realitzarà en un termini de tres mesos a comptar a partir de la data de naixement o als 30 

dies des de l’adquisició, o de canvi  de residència de l’animal, mort de l’animal o 

modificació de les dades incloses en el cens.  

14.3.- En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal 

dels ajuntaments, s’haurà d’incloure un apartat específic pels gossos potencialment 

perillosos . 

14.4.- Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia hauran de 

notificar a l’oficina del cens municipal dels animals de companyia, en el termini de 48 

hores de la desaparició dels seus animals. 

 

 Article 15.- 

És condició prèvia i indispensable per a poder incloure en el registre caní  els gossos 

considerats potencialment perillosos  que els seus propietaris obtinguin la corresponent 

llicència administrativa.  

 

 

TÍTOL III.- PRESÈNCIA  D’ANIMALS DE COMPANYIA A LA VIA PÚBLICA  

 

CAPÍTOL I.- Animals a la via pública 

 

 Article 16.- 

A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i un collar, on 

constarà el nom de l’animal i les dades de la persona propietària. 
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 Article 17.- 

Han de circular amb morrió i cadena tots els gossos la perillositat dels quals sigui 

raonablement previsible, ateses la seva naturalesa i característiques i tots aquells que 

estiguin considerats gossos potencialment perillosos  en l’article 1 de la llei 10/99, de 30 

de juliol.  

 

 Article 18.- 

Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en 

els rètols informatius oficials col·locats al municipi. 

 

 Article 19.- 

Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts i estanys i a les lleres de les rieres. 

 

 

 

CAPÍTOL II.- Dejeccions a la via pública 

 

 Article 20.- 

Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les dejeccions 

fecals  a les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en 

el mobiliari urbà. 

 

 Article 21.- 

Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i a retirar els excrements de l’animal 

de forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari, la part de la via, espai públic 

o mobiliari que hagués resultat afectat. 

 

 Article 22.- 

22.1.- Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb 

bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries. Queda 

prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams. 

22.2.- En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, es podrà requerir al 

propietari o a la persona que condueixi aquest animal, perquè procedeixi a retirar les 

dejeccions.  

 

 

CAPÍTOL III- de les infraccions i de les sancions per la protecció dels animals 

 

Article23.- Infraccions  
Les infraccions, que es classifiquen en lleus, greus o molt greus i es troben tipificades al 

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

protecció dels animals.  

 

Article 24.- Sancions  
24.1 L’administració competent per la imposició de les sancions establertes per la 

comissió de les infraccions tipificades al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, en el cas de Palau-
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saverdera, per ser un municipi de menys de 5.000 habitants, és el director o la directora 

dels serveis territorials del departament de Medi Ambient per infraccions lleus i greus. 

El conseller o consellera del departament de Medi ambient, quan es tracti d’infraccions 

molt greus.   

 

24.2 Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de multa i 

s’imposaran d’acord amb la següent escala, tal com determina l’article 46.1 del decret 

legislatiu 2/2008.  

 

Article 25  
Una vegada l’Ajuntament tingui coneixement de la comissió d’una infracció tipificada a 

la Llei 2/2008, ja sigui mitjançant una denúncia o bé d’ofici, aquesta serà tramesa als 

serveis territorials del Departament de Medi Ambient per tal que tramiti, si s’escau, el 

corresponent expedient.  

 

Article 26 

26.1 La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la 

infracció.  

26.2 La comissió de les infraccions previstes pot comportar el tancament de les 

instal·lacions, els locals o els establiments respectius.  

 

 

TITOL IV- GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

 CAPITOL I.- Definició i llicència administrativa obligatòria 

 

 Article 27.-  

S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de 

les circumstàncies següents: 

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 

c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Akita 

Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dogo Argentí, Dogo de Bordeus, Fila Brasileiro, 

Mastí Napolità, Pit bull, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire, Terrier 

Staffordshire americà, Tosa Inu i Tosa Japonés.   

 

 Article 28.- 

Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós, hauran de ser 

obligatòriament majors d’edat i hauran d’obtenir una llicència atorgada per 

l’Ajuntament. 

 Article 29.-  

Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals 

potencialment perillosos es requeriran els següents requisits: 

a) Ser major d’edat 

b) Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 

170/2002, d’11 de març. 

c) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb 
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l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de març. 

d) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del 

Decret 170/2002, d’11 de març. 

e) S’haurà de presentar  una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 

import no inferior a 150.253 euros. 

f) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu. 

g) Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi. 

 

 Article 30.- 

La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, la llicència perdrà la 

seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels 

requisits exigits i indicats a l’article anterior. 

 

 

 CAPITOL II.- Mesures de Seguretat 

  

 Article 31.- 

31.1 La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà 

que la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa 

corresponent, així com el certificat acreditatiu de la inscripció de l'animal al Registre 

Municipal d'animals potencialment perillosos. 

31.2 A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports 

públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos 

han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 

2 metres i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas es permet portar més d’un 

d’aquests gossos per persona. En cap cas poden ésser conduïts per menors de 16 anys. 

31.3 Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 

característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a 

tercers: 

a. Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar 

ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 

b. Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta 

del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar 

o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. 

c. El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que hi ha un 

gos d’aquest tipus. 

d. La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 

responsable del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un 

termini màxim de 48 hores.  

31.4 En general, els posseïdors dels animals que puguin ser considerats potencialment 

perillosos han de prendre les mesures adients per garantir la seguretat ciutadana i la dels 

altres animals.  

 

CAPÍTOL III- De les Infraccions i sancions per a la tinença i conducció d’animals 

perillosos. 

 

Article 32.- Infraccions 
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32.1. Als efectes d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i 

molt greus.  

32.2. Són infraccions lleus:  

a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.  

b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.  

32.3. Són infraccions greus:  

a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que 

alberguin gossos potencialment perillosos 

b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.  

c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.  

d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres 

de cria 

e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts 

comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.  

f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades 

judicialment o governativament de tenir-ne.  

32.4. Són infraccions molt greus:  

a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades. 

b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen 

legalment.  

 

Article 33.- Prescripció 

33.1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt greus, 

dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptadors des de la data de la 

comissió de la infracció.  

33.2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, 

dos anys per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data en què la 

resolució sancionadora esdevé ferma.   

 

Article 34.-Sancions 

33.1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta ordenança són sancionades 

amb multes de 60,10 euros a 30.050,61 euros . 

33.2 Tal com disposa la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i 

administratives, la competència per imposar les sancions establertes per la comissió de 

les infraccions tipificades per la Llei sobre la tinença de gossos potencialment perillosos 

correspon als Alcaldes si la infracció és lleu i al ple de l’Ajuntament si és greu i molt 

greu.  

33.3. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la 

infracció.  

 

Article 35.- Graduació de les sancions 

35.1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 60,10 euros a 150,25 

euros, les greus amb una multa de 150,25 euros a 1.502,53 euros i les molt greus, amb 

una multa de 1.502,53 euros a 30.050,61 euros 

35.2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per a graduar la quantia 

de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:  

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.  
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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.   

 

Article 36.- Tramitació 

36.1 El procediment sancionador s’ha d’ajustar al procediment que marca la legislació 

vigent. 

36.2 Si els fets objecte d’un expedient sancionador poden ser constitutius de falta o 

delicte, caldrà traslladar les actuacions a l’autoritat judicial competent deixant en 

suspens el procediment sancionador fins que aquest no es pronunciï.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils a comptar de 

l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la 

Província.” 

 


