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PREÀMBUL. MOTIUS I JUSTIFICACIÓ

El Conveni Europeu de Protecció dels Animals de Companyia, ratificat pel Senat el
maig de 2017, i en vigor des de febrer de 2018, té com a principal objectiu garantir el
benestar dels animals i fomentar un marc legal unificat respecte a la protecció dels
animals, tot reconeixent l’especial vinculació dels animals de companyia amb les
persones i destacant el seu valor a la nostra societat.
Anteriorment, el Tractat de Lisboa (2009) ja definia els animals com a éssers sintients,
amb sensibilitat i sentiments.
Actualment, una gran part dels ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet conviuen amb un
o més animals de companyia i els senten com a membres de la seva família.
La tinença d’aquests animals té un valor potencial afectiu i emocional molt important
per a les famílies, a la vegada que 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.
Per això, aquesta Ordenança atorga una gran rellevància a la consideració dels
animals com a bé jurídic que cal protegir, d’acord amb les prescripcions del vigent
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
protecció d’animals de Catalunya, el qual, en el seu art. 2, determina com a finalitat
pròpia la d’assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir una
responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i
preservació dels animals”; en aquest sentit, el Ple municipal ha tingut l’oportunitat de
manifestar-se en defensa dels drets i benestar dels animals, amb l’aprovació de
diverses mocions en aquest sentit.
Tanmateix, aquesta consideració no ha de ser impediment per a promoure i preservar
la convivència cívica a la ciutat, així com el correcte ús i manteniment de l’espai públic,
compartit per persones i animals.

Els temes relatius a la tinença d’animals al municipi es troben regulats a l’ordenança
del civisme i la convivència vigent en el moment d’aprovar aquest reglament, la qual
dedica importants espais a la regulació de la tinença dels animals, a la seva relació
amb l’espai urbà i amb les persones en l’esmentat àmbit.
L’esmentada normativa, que va ser pionera en el seu temps, ha esdevingut una eina
important per a la regulació de la tinença d’animals però, malgrat les modificacions
introduïdes al llarg de la seva vigència, necessita ser substituïda per una altra que
reculli les novetats normatives produïdes durant aquests anys i, sobretot, l’evolució de
la sensibilitat social sobre el respecte entre les persones, els animals i sobre l’ús de
l’espai comú urbà a les ciutats.
Aquest mateix esperit de protecció animal i convivència a la ciutat obre la possibilitat a
la futura incorporació de noves tècniques i avenços tecnològics amb la finalitat de
millorar el benestar animal i l’ús cívic de l’espai públic.
Per altra banda per facilitar la funció social que tenen els animals de companyia envers
alguns col•lectius ciutadans, les ordenances fiscals podran establir bonificacions o
exempcions en les corresponents taxes, per tal de garantir la identificació, el registre
censal o l’esterilització.
Davant de la complexitat que presenta la normativa sobre protecció i tinença dels
animals, es considera que la millor fórmula per fer-la conviure amb la regulació de la
necessària convivència en l’espai públic és elaborar un text exclusiu referent als
animals. Aquest text haurà de regular tant la tinença responsable dels animals, en
especial els de companyia, com les obligacions dels/de les seus/ves propietaris/es i/o
posseïdors/es.
Així mateix, l’Ajuntament, conjuntament amb la comunitat i entitats del sector,
continuarà promovent campanyes informatives i de sensibilització, programes socials
amb animals i activitats de foment de l’adopció; a la vegada que vetllarà per corregir
conductes incíviques amb accions i programes que permetin gaudir a tothom dels
nostres carrers, places i parcs. A més, la ciutat disposa d’espais per l’oci dels nostres
gossos que, entre tots, hem de mantenir en condicions de salubritat òptimes per
l’esbarjo dels nostres animals.
La present Ordenança es dicta, doncs, d’acord amb els principis de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència recollits a l’article
129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Tot l’anteriorment exposat posa de manifest la necessitat d’una nova ordenança
municipal que reguli la protecció i la tinença responsable dels animals adaptada al
moment i sensibilitat actuals i a la normativa sectorial vigent, amb l’objectiu de
preservar els drets dels animals, tot millorant i garantint la convivència entre persones i
animals a la ciutat, d’acord amb els principis de seguretat jurídica i de proporcionalitat.
Per tal de garantir la participació ciutadana en el procediment de redacció i recull
d’aportacions, d’acord amb els principis establerts a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així
com el principi de transparència en els termes establerts a l’article 7 de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha
dut a terme un procés de consulta ciutadana online, una sessió participativa presencial
de treball i s’han incorporat aportacions d’entitats animalistes que van ser convidades
a col•laborar. El desenvolupament i les conclusions d’aquesta consulta pública, així

com el retorn de les aportacions rebudes, són recollits al document de memòria del
procés de consulta publicat al web municipal.
L’aplicació de la present ordenança no implicarà un augment de les càrregues
administratives ni del recursos públics emprats per a fer-la efectiva en compliment del
principi d’eficiència.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.
Objecte de l’ordenança
L’objecte d’aquesta ordenança és regular la protecció, el control i la tinença d’animals i
la seva convivència amb les persones.
Article 2.
Àmbit d’aplicació
1.
Aquesta ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de
L’Hospitalet de Llobregat i les seves determinacions afecten a propietaris/es i/o
posseïdors/es de qualsevol tipus d’animals, en els termes que s’hi estableixen.
2.
Els animals a que fa referència la present ordenança són els animals domèstics
i els anàlegs a domèstics, quedant inclosos els considerats potencialment perillosos i
els de perillositat constatada.
3.
Queden exclosos del que determina aquesta ordenança, i es regeixen per la
seva normativa específica, els animals de la fauna salvatge autòctona i no autòctona,
llevat dels animals que es consideren anàlegs a domèstics, els que es crien per a la
producció de carn i els que treballen a l’agricultura, de conformitat amb el que
determina el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.
Article 3.
Definicions
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
1.
Animal domèstic: És el que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge; també
els animals que es crien per a la producció de carn, pell o algun altre producte útil per
l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
2.
Animal anàleg a domèstic: El que tot i no estar destinat a conviure amb
persones, viu en captivitat o domesticat a la llar. S’inclouen els animals salvatges de la
fauna autòctona i no autòctona de tinença permesa per la legislació vigent, els animals
utilitzats en activitats d’esbarjo o en espectacles, els ensinistrats i els criats a la llar
amb la finalitat d’autoconsum familiar, d’acord amb les limitacions que s’estableixen en
aquesta ordenança.
3.
Animal de companyia: L’animal domèstic que es cria i reprodueix amb la
finalitat de conviure i obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta ordenança, totes les
varietats i espècies de gossos, gats i fures.
4.
Fauna salvatge autòctona: És la fauna que comprèn les especies animals
originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat, incloses les que hi hivernen o hi són
de pas.
5.
Fauna salvatge no autòctona: És la fauna que comprèn les espècies animals
originàries de fora de l’Estat.

6.
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 captiveri.
7.
Animal ensalvatgit: És l’animal de companyia que perd les condicions que el
fan apte per a la convivència amb les persones.
8.
Animal salvatge en captivitat: És l’animal salvatge, autòcton o no, que, de forma
individual, viu en captivitat.
9.
Animal salvatge urbà: És l’animal salvatge que viu al nucli urbà compartint
territori geogràfic amb les persones, i que pertany a alguna de les races següents:
colom roquer, gavià argentat, estornell i la resta d’espècies de la fauna salvatge no
autòctona que determini la legislació sectorial.
10.
Animal abandonat: És l’animal que no va acompanyat de cap persona ni duu
cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora.

11.
Animal perdut: Animal que duu identificació del seu origen o de la persona que
n’és propietària o posseïdora i que no va acompanyat de cap persona.
12.
Animal descuidat i/o molest: Aquell animal que hagi estat recollit en la via o
espai públic més de dues vegades en un any o aquell animal que, de forma constatada
pel personal municipal, hagi provocat molèsties per sorolls, males condicions
higièniques o danys en més de dues ocasions en els darrers sis mesos degut a la falta
de cura dels seus propietaris o posseïdors.
13.
Gats ferals: Membres de l'espècie de felí domèstic, però que no estan
socialitzats amb els éssers humans, que hi viuen de manera independent, i per tant no
són adoptables. Els gats ferals apareixen per l'abandonament o fugida de gats
domèstics i es converteixen en gats silvestres després de viure un temps per si
mateixos o són gats descendents d'altres gats ferals. Els gats ferals porten vides
saludables i naturals en el seu propi espai, la seva llar és a l’aire lliure.
14.
Nucli zoològic: Agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les
instal•lacions per al manteniment d’animals, els establiments de venda i/o cria
d’animals, els centres d’acollida d’animals i d’altres instal•lacions o llocs anàlegs que
pugui determinar la normativa sectorial aplicable. Queden excloses les instal•lacions
que allotgin animals que es criïn per a la producció de carn, de pell o d’algun altre
producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en
l’agricultura.
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, les gosseres esportives i de caça i els centres
d’importació d’animals.
16.
Patiment físic: Estat que produeix a l’animal 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 conducta específics
de l’espècie, com ara la conducta social.
17.
Patiment psíquic: Estat que produeix en l’animal signes d’ansietat i temor, com
són vocalitzacions d’angoixa, lluita, intents de fuga, agressions defensives o
redirigides, respostes de paralització o immobilització, salivació, panteix, micció,
defecació, buidament dels sacs anals, dilatació de pupil•les, taquicàrdia o contraccions

reflexes de la musculatura esquelètica que originen tremolor, tremor i altres espasmes
musculars.
18.
Persona propietària: és aquella persona responsable de la inscripció de l’animal
i del desenvolupament del conjunt d’obligacions envers l’animal (registre, adopció de
mesures necessàries per evitar danys, alimentació, control sanitari, recol•lecció i
eliminació de femtes, i compliment de totes aquelles que estableixi la llei.
19.
Persona posseïdora: és aquella persona que té la tinença de l’animal. Les
obligacions són les mateixes que les assumides per la persona propietària a excepció
del registre.
TÍTOL II. DE LA PROTECCIÓ I LA TINENÇA D’ANIMALS

Capítol I. Condicions de la tinença i el manteniment
Article 4.

Condicions generals de la tinença d’animals

1.
S’autoritza amb caràcter general la tinença d’animals de companyia en
domicilis particulars sempre que es compleixin els requisits que s’estableixen a
continuació per part de les persones propietàries o posseïdores:
a)
Que es mantinguin en bones condicions higièniques, sanitàries, de benestar i
de seguretat, per evitar que els animals pateixin físicament o psíquica, i es satisfacin
les seves necessitats en condicions adients per a la seva espècie i raça.
b)
Que es garanteixi la salut i el benestar dels animals, procurant tant tractaments
preventius com guaridors de malalties i es proporcionin els tractaments i es compleixin
les disposicions que estableixin les autoritats sanitàries.
c)
Que es garanteixi l’absència de risc sanitari o perill per a la salubritat pública i
la seva presència no suposi molèstia, incomoditat o perill als/a les veïns/es, a altres
persones, a altres animals o a l’animal mateix i es prenguin les mesures necessàries
per evitar la seva fugida.
d)
Que es disposi de les autoritzacions i llicencies administratives, s’inscrigui els
animals al cens municipal d’animals de companyia i al registre general d’animals de
companyia de la Generalitat de Catalunya, depenent de l’espècie i raça, i es
compleixin els requeriments sanitaris, de seguretat, de tinença i/o conducció o d’altres
establerts per les autoritats competents.
2.
No es podran posseir, en un mateix habitatge, més de sis animals de
companyia. Aquest número es podrà veure incrementat en atenció a les condicions de
l’habitatge i del tipus d’animal i l’Ajuntament podrà limitar-ho, previ informe tècnic, en
cas que es produeixin molèsties, incomoditats i/o perills a les persones o als mateixos
animals.
3.
Es permet la tinença d’animals salvatges en captivitat i d’animals potencialment
perillosos sempre que es compleixi amb les determinacions d’aquesta ordenança i de
la resta de normativa d’aplicació.

Article 5.

Responsabilitat de les persones propietàries i posseïdores d’animals

1.
Les persones propietàries d’un animal són responsables d’inscriure l’animal al
cens municipal d’animals de companyia i al registre general d’animals de companyia
de la Generalitat de Catalunya; dels danys, els perjudicis o les molèsties que l’animal
ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al
medi natural en general.
2.
Les persones posseïdores d’un animal són també responsables en els
mateixos supòsits de l’apartat anterior, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària
de la persona propietària; així com de complir amb els requisits establerts a l’article 4
per a la tinença d’animals domèstics.
Article 6.
Condicions per la tinença d’animals salvatges en captivitat
1.
Sense perjudici del que estableix en aquesta ordenança per a la tinença
d’animals potencialment perillosos, és permesa la tinença d’animals salvatges en
captivitat, en número no superior a tres, sempre que no suposin un risc per a la salut o
la seguretat de les persones o la seguretat i/o manteniment de l’espai públic i es
compleixin els requisits establerts als articles anteriors. Aquesta tinença estarà
sotmesa al règim de comunicació prèvia. Aquest número es podrà limitar previ informe
tècnic, en cas que es produeixin molèsties, incomoditats o perills a les persones o als
mateixos animals.
2.
La comunicació prèvia per a la tinença d’animals salvatges en captivitat, haurà
d’anar acompanyada de la documentació següent:
a)
Documentació tècnica, redactada i signada per un/a veterinari/a, relativa a la
descripció dels animals, referida com a mínim a l’espècie, raça, edat i sexe, si és
fàcilment determinable, domicili habitual de l’animal i condicions de manteniment.
b)
Certificació tècnica, redactada i signada per un/a veterinari/a, relativa al
compliment de les condicions higièniques i sanitàries, de seguretat i de benestar de
l’animal.
c)
Totes aquelles autoritzacions preceptives establertes per la legislació en relació
als animals salvatges.
d)
Subscripció de la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, si
escau.
e)

Declaració de nucli zoològic, en els supòsits establerts per la normativa.

3.
En cap cas està permesa la criança i/o exhibició d’aquests animals, així com
tampoc passejar-los per la via i els espais públics i als passadissos interiors dels
establiments comercials col•lectius, ni el seu trasllat en mitjans de transport públic.
Article 7.
Tinença d’animals en circs i altres activitats
1.
No es permet l’entrada, la instal•lació al municipi i l’exhibició d’animals, encara
que no es tracti d’espècies protegides, a circs, espectacles públics ni a altres activitats
semblants on s’utilitzin o s’exhibeixin els animals, en especial animals salvatges,
encara que no participin en l’espectacle.
2.
Queden excloses de la prohibició anterior únicament les activitats on
s’exhibeixin animals que hagin estat autoritzades per a promoure el benestar i/o les
adopcions responsables d’animals de companyia, que es trobin de manera permanent

o temporal al municipi de L’Hospitalet de Llobregat, amb independència del lloc de
residència de les persones propietàries o posseïdores d'aquests animals.

Article 8.
Tinença d’animals de guarda i vigilància
1.
Els/les propietaris/es o posseïdors/es d’animals de guarda i vigilància d’obres,
empreses i habitatges han d’impedir que l’animal pugui abandonar el recinte i molestar
els/les vianants o d’altres animals, o causar-los lesions o provocar accidents.
2.
És obligatori col•locar en un lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de
l’existència d’un animal de vigilància.

Capítol II. Protecció dels animals
Article 9.
Criança i comerç d’animals
Es prohibeix la criança d’animals domèstics per a qualsevol tipus de consum o de
finalitat comercial fora dels nuclis zoològics.
Article 10. Transport d’animals
1.
El transport d’animals en vehicles particulars s’ha de dur a terme en un espai
suficient que permeti, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure, protegit de la
intempèrie i de les diferències climàtiques fortes, i sempre utilitzant els mitjans de
subjecció o seguretat que s’estableixin a la normativa de trànsit.
2.
En la càrrega i descàrrega dels animals, s’haurà d’utilitzar un equip adequat per
evitar-los danys o patiments i evitar-ne la fugida.
3.
Està prohibit mantenir els animals dins de vehicles estacionats sense adoptar
les mesures necessàries perquè a l’interior del vehicle no s’assoleixin temperatures
que puguin provocar-los alteracions. S’ha de garantir en tot moment la ventilació de
l’habitacle i no poden romandre-hi més d’una hora tancats. En els mesos d’estiu, haurà
d’estacionar-se el vehicle en una zona d’ombra permanent, garantint en tot moment la
ventilació i per un període no superior a vint minuts.
4.
Quan els animals hagin de ser transportats en gàbies, transportins o anàlegs
s’haurà de garantir que disposen de mesures de seguretat i benestar suficients per
evitar molèsties a altres persones i/o als mateixos animals.
5.
Quan es tracti d’animals potencialment perillosos el transport s’efectuarà de
conformitat amb el que es determina als apartats anteriors per garantir el benestar de
l’animal, i s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat de les
persones, els béns i els altres animals, durant el transport, les aturades i la càrrega i
descàrrega de l’animal.
Article 11. Adopció i acollida d’animals
1.
Es podran donar en adopció, en aquest municipi, els animals de companyia
mitjançant entitats de protecció i defensa dels animals i només a persones particulars
sempre i quan es limitin a tenir-los com a animals de companyia, no tinguin ànim de
lucre i garanteixin el benestar de l’animal.

2.
Resten exclosos de la donació mitjançant les entitats referides anteriorment els
supòsits de donació entre familiars.
3.
Els animals adoptats seran revisats veterinàriament, desparasitats, vacunats,
esterilitzats i identificats prèviament al lliurament en adopció, d’acord amb l’establert a
l’article 13; i les despeses que s’originin aniran a càrrec de la persona adoptant. Es
lliurarà l’animal juntament amb un document acreditatiu de l’adopció i de les condicions
de la mateixa.

4.
Tanmateix es podran donar en acollida animals de companyia sempre que es
compleixin els requisits establerts als apartats anteriors.
Article 12.
Prohibicions en relació als animals
Queda expressament prohibit:
a)
Maltractar, agredir, torturar, matar per joc o perversitat, i/o afectar físicament o
psicològica o sotmetre als animals a qualsevol altra pràctica que els produeixi com a
resultat patiment o danys físics o psicològics.
b)

Abandonar i/o alliberar i/o no evitar la fugida d’animals.

c)
Mantenir els animals en instal•lacions indegudes des del punt de vista higiènic,
sanitari, de benestar i de seguretat.
d)
Practicar als animals mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres
parts del cos o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en
cas de necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul•lar-ne la
capacitat reproductiva.
e)
Subministrar-los substàncies que els hi puguin causar alteracions de la salut o
el comportament, llevat dels casos en que estigui expressament autoritzat.
f)
No facilitar-los l’alimentació i la hidratació suficient i equilibrada per mantenir
uns bons nivells de nutrició i salut.
g)
La criança d’animals domèstics i/o de companyia i la creació de nuclis
zoològics en domicilis particulars, llevat de disposar de la corresponent autorització.
h)
Sotmetre els animals a treballs inadequats pel que fa a les seves
característiques i a les condicions higièniques i sanitàries.
i)
La circulació de gossos lligats a qualsevol mena de vehicle, amb excepció de
cadires de rodes i dels carrets per infants.
j)
Mantenir els animals lligats en un lloc fix durant més de dues hores i, en el cas
dels cadells, durant més d’una hora o limitar-los, de forma permanent, el moviment
necessari. Es prohibeix lligar els animals en espais reduïts o en habitacles que els
puguin causar danys.
k)
Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com
psicològica.

l)
Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
m)
Vendre’ls a persones menors de 16 anys i a persones incapacitades sense
l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
n)
Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les donacions entre els particulars
quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin ànim de lucre i es garanteixi el
benestar de l’animal. En el cas d’establiments autoritzats, els animals de companyia no
podran romandre en el punt de venda durant un període total superior a tres setmanes.
o)
Anunciar transaccions d’animals per qualsevol mitjà sense que s’identifiqui
expressament el número de registre de nucli zoològic del transmitent; en especial es
prohibeixen els anuncis entre particulars de qualsevol transacció dels seus animals,
inclosa la donació.
p)
Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via i als
espais públics llevat de les actuacions de cessió i les destinades al foment de l’adopció
o l’acolliment d’animals abandonats o perduts mitjançant l’Ajuntament, els centres
d’acollida d’animals de companyia i les entitats de defensa i protecció dels animals.
q)

Utilitzar amb qualsevol altra finalitat els animals, exhibint-los com a reclam.

r)
Utilitzar animals en baralles i en atraccions firals, en atraccions giratòries amb
animals vius lligats i altres assimilables, així com les matances públiques d’animals, el
tir al colom i altres pràctiques similars.
s)
Organitzar, promoure i/o facilitar la celebració o participar en correbous (festes
amb bous sense mort de l’animal) i altres activitats assimilables.
t)
Utilitzar animals, especialment salvatges, en espectacles, filmacions i altres
activitats publicitàries, culturals o religioses o qualsevulla altra activitat que els pugui
ocasionar dany o sofriment o bé que suposin degradació, paròdies, burles o
tractaments antinaturals, o que els causin estrès o que puguin ferir la sensibilitat de les
persones que els contemplen.
u)
Fotografiar i/o captar imatges d’animals per al cinema, la televisió, xarxes
socials o altres mitjans de difusió o per a ús particular, que reprodueixin escenes de
crueltat, maltractament o sofriment d’animals sense disposar de l’autorització municipal
prèvia

per garantir que els danys siguin simulats i els productes i els mitjans emprats no
provoquin cap perjudici a l’animal.
v)
Molestar i alimentar als animals a les vies i espais públics, -tret de l’alimentació
autoritzada a les colònies controlades de gats ferals i la col•locació per part de
personal autoritzat per l’Ajuntament de menjadores per a determinats espècies
concretes d’animals-, capturar o comercialitzar animals salvatges urbans, llevat dels
controls autoritzats de poblacions d’animals. En el cas dels animals salvatges urbans,
la prohibició d’alimentar-los es fa extensiva també a portals, finestres, terrasses i
balcons i d’altres indrets similars, si això comporta molèsties a les persones o afectació
a l’espai urbà o a l’animal mateix.

w)
En tot el terme municipal, la caça i la pesca, excepte en llocs autoritzats i si es
disposa d’autorització expressa. La captura d’animals, llevat que es realitzi pels serveis
municipals i/o entitats autoritzades per a garantir la salut i la seguretat pública.
x)
L’ús de collars d’ofec, de punxes o de descàrrega, sigui de corrent elèctrica o
emissors de productes aversius.
y)

L’ús de corretges extensibles.

Article 13. Transaccions d’animals
1.
Per a poder dur a terme qualsevol transacció que tingui per objecte animals de
companyia, els animals hauran d’estar degudament identificats i inscrits al registre
general d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya i al cens municipal
d’animals de companyia en els casos que sigui d’aplicació si escau.
2.
En les transaccions amb gossos considerats potencialment perillosos, cal que
el/la nou/va propietari/a sol•liciti la corresponent llicència municipal de tinença i
conducció abans de la tinença efectiva i de circular amb el gos per les vies i espais
públics.
3.
Qualsevol tipus de transacció o intercanvi d’animals de companyia en
certàmens o altres concentracions d’animals vius requereix l’autorització prèvia i
expressa del departament competent de la Generalitat de Catalunya.
Article 14. Allotjament del animals
1.
Els animals hauran de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la
intempèrie. 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; 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 l’entrada d’aigua,
així com l’escalfament excessiu.
2.
Els animals d’un pes superior als 10 kg han de tenir habitacles de com a mínim
6m2 per animal, i els que tinguin un pes superior al 25 kg han de disposar d’un espai
igual o superior als 18m2 per animal; llevat dels centres veterinaris i els centres
d’acollida degudament acreditats.
3.
Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles,
celoberts, galeries, terrats, patis de ventilació o balcons; en el cas de llocs adjacents i
exteriors als habitatges, sempre hi han d’estar directament connectats amb l’interior i
han de disposar d’unes dimensions que permetin el lliure moviment dels animals.
4.
Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats. En els casos
d’animals que per causes justificades s’hagin de mantenir subjectes en un lloc concret
durant un espai de temps superior a dues hores, només es podran utilitzar els mitjans
de subjecció determinats a la normativa vigent en cada moment, i convenientment sota
supervisió.
5.
Els animals han de tenir accés en tot moment a aigua potable i neta i
degudament protegida del fred i de la calor, i se’ls ha de facilitar una alimentació
equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

6.
La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer diàriament, i s’han de
mantenir els allotjaments nets, desinfectats, desratitzats i desinfectats convenientment,
per garantir les degudes condicions higienicosanitàries i de confort.
7.
En el cas dels gossos, s’ha de facilitar la sortida diària a l’exterior del domicili o
lloc de tinença almenys dos cops al dia, amb l’excepció dels cadells que encara no
hagin estat degudament immunitzats.
Article 15. Condicions de subjecció dels animals de companyia que es mantenen
lligats
En cas que l’animal, per causes justificades, s’hagi de mantenir subjecte en un lloc
concret durant un espai de temps determinat, s’hauran de complir les següents
condicions:
a)
El mètode de subjecció habitual serà la cadena escorredora. Les cadenes fixes
només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal•lar una cadena escorredora estigui
justificada.
b)
El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal,
no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar-li els moviments, ha de poder jeure i
arribar sense problemes a l’aigua, l’aliment i l’aixopluc. La cadena haurà d’anar sobre
un cable horitzontal i en cap cas la longitud de la cadena serà inferior a 4 metres.
c)
Les cadenes de tipus fix hauran de portar un dispositiu que eviti la torsió o
l’enrotllament i la immobilització de l’animal.
d)
En cap cas el collar dels animals, quan es mantenen lligats, ha de ser la
mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.
e)
Els gossos de guarda i, de forma general, els animals que es mantenen lligats,
no poden romandre més de dues hores seguides. Si es sobrepassés aquest temps
hauran de poder fer exercici.

Capítol III. Normes sanitàries
Article 16.
Condicions sanitàries generals
1.
Els/les propietaris/es i posseïdors/es d’animals proporcionaran les cures,
controls i atencions sanitàries que siguin necessàries i que garanteixin la bona salut de
l’animal i evitin la transmissió de malalties a persones o altres animals.
2.
Els animals hauran de tenir la documentació sanitària corresponent
actualitzada, en la que hi constaran els tractaments obligatoris que se’ls hi hagi aplicat.
3.
En cas que es declarin epidèmies per part de les autoritats competents,
s’hauran de complir les disposicions sanitàries que s’estableixin.
Article 17.
Obligacions dels/de les veterinaris/es
Els/Les veterinaris/es, tant si es tracta de consultes, clíniques i/o hospitals, tenen les
següents obligacions:
a.
Portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o
tractament sanitari obligatori, a disposició de les autoritats sanitàries que ho
requereixin per a dur actuacions dins l’àmbit de les seves competències.

b.
Comunicar a l’Ajuntament les malalties infeccioses que diagnostiquin perquè es
posin en marxar les mesures higienicosanitàries que corresponguin.
c.
Informar als/a les propietaris/es o posseïdors/es dels animals de l’obligació
d’identificar l’animal, en el cas d’espècies obligades, així com de l’obligatorietat de
registrar-lo al cens del municipi on l’animal resideixi habitualment.
d.
Notificar a l’Administració municipal els casos que hagin atès consistents en
lesions produïdes per agressions a persones o a animals.
Article 18.
Sacrifici dels animals
1.
El sacrifici de l’animal només es podrà dur a terme en els casos previstos
legalment i en tot cas, s’haurà de fer per un/a veterinari/a utilitzant mètodes que evitin
el patiment físic i psíquic de l’animal, amb sedació profunda o anestèsia general
prèvia.
2.
Els animals diagnosticats amb malalties o afeccions cròniques incurables, que
suposin un perill per a la salut de les persones, s’hauran de sacrificar, si així ho
determinen les autoritats sanitàries, amb càrrec a la persona propietària o posseïdora.
3.
Es podrà realitzar el sacrifici sota criteri veterinari d’aquells animals amb
conductes marcadament agressives envers a les persones o a altres animals.
4.
L’eliminació de l’animal mort o eutanasiat s’haurà de fer d’acord amb la
normativa vigent i amb les especificacions que determinin les autoritats sanitàries.

Article 19.
Esterilització dels animals
1.
Les esterilitzacions, s’hauran de fer per un/a veterinàri/a, per garantir els
mínims efectes fisiològics i de comportament de l’animal.
2.
En el cas d’animals potencialment perillosos, l’esterilització és podrà fer a
petició de les persones propietàries o posseïdores o de les autoritats competents,
quan presentin comportaments agressius patològics, no solucionats amb tècniques
d’educació canina.
Article 20. Obligacions de les persones propietàries o posseïdores en cas d’agressió,
mossegada o lesió
1.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin agredit,
mossegat o causat lesions a persones o a d’altres animals estan obligades a:
a)
Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona
agredida o a la persona propietària o posseïdora de l’animal agredit, als/a les seus/ves
representants legals i a les autoritats competents quan així ho sol•licitin.
b)
Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària i censal de l’animal,
a les autoritats municipals en un termini màxim de 24 hores després dels fets.
c)
Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària durant un període de 14
dies i presentar dos certificats veterinaris o informes a les autoritats municipals: el
primer, en un termini no superior a 48 hores després de la agressió o lesió i el segon,
al cap de 15 dies d’haver iniciat l’observació veterinària. L’observació veterinària es pot
fer en el domicili.

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 o posseïdora.
d)
Comunicar a l’autoritat sanitària local i al/a la veterinari/a encarregat/da de
l’observació qualsevol incidència que esdevingui (mort de l’animal, robatori, pèrdua,
trasllat...) durant el període d’observació veterinària.
2.
Si l’animal agressor no té propietari/a conegut/da, els serveis municipals es
faran càrrec de la captura i de les despeses d’observació.
3.
Les persones agredides per un animal s’hauran de posar en contacte amb les
autoritats municipals i hauran de facilitar les dades que coneguin de l’animal agressor i
de la persona propietària o posseïdora.

TÍTOL III. DELS ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Capítol I. Disposicions generals en matèria d’animals potencialment perillosos.
Article 21.
Animals potencialment perillosos
1.
Als efectes d’aquesta ordenança tenen la consideració d’animals potencialment
perillosos els següents:
a)
Aquells que, pertanyent a la fauna salvatge i sent utilitzats com a animals
domèstics o de companyia, amb independència de la seva agressivitat, pertanyen a
espècies o races que tenen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a
altres animals i danys a les coses.
b)
Tots aquells animals domèstics o de companyia que legalment es determinin, i
en especial els de l’espècie canina, inclosos dins d’una tipologia racial, que pel seu
caràcter agressiu, mesura o potència de mandíbula tinguin capacitat de causar la mort
o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.
c)
Aquells que legalment o reglamentària es determinin dins de la categoria
d’animals salvatges en captivitat potencialment perillosos.
2.
En cap cas es permet la tinença d’animals salvatges en captivitat que
s’incloguin dins de les següents categories:
a)
Els rèptils consistents en cocodrils, caimans i ofidis verinosos i la resta de
rèptils que superin els 2 kg excepte les tortugues; els artròpodes i peixos que siguin
verinosos, quan la inoculació del verí obligui a l’hospitalització de la persona o animal
agredit.
b)
Els mamífers que superin els 10 kg, excepte en el cas de les espècies
carnívores, que es limita a 5 kg.
c)
Els animals que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin
agredit a persones o d’altres animals, quan la seva perillositat hagi estat dictaminada
per l’autoritat municipal competent.
d)
La resta d’animals que legalment o reglamentària es determinin com a tals.

Article 22.
Requisits per a la tinença d’animals potencialment perillosos
1.
Tots els animals potencialment perillosos que resideixin al municipi hauran
d’estar inscrits en el cens municipal d’animals de companyia.

2.
No s’autoritza la cria d’aquests animals als/a les propietaris/es particulars i els
centres de cria hauran d’estar degudament autoritzats e i inscrits al registre oficial de
nuclis zoològics de Catalunya.
3.
La tinença d’animals considerats potencialment perillosos requerirà l’obtenció
prèvia de la llicència administrativa corresponent, atorgada pel municipi on serà censat
l’animal.
4.
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa requereix el compliment de
tots els requisits següents:
a)
Ser major d’edat, circumstància que s’acreditarà amb l’exhibició de la
documentació adient.
b)
Acreditar, mitjançant la certificació oficial corresponen, no haver estat
condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de
narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals
potencialment perillosos. L’acreditació es podrà aportar pel/per la sol•licitant en el
moment de la sol•licitud o bé es podrà sol•licitar pel propi ajuntament amb el
consentiment exprés del/de la sol•licitant.
c)
No haver estat sancionat/da 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, la renovació de la llicència, haver estat
sancionat/da amb la suspensió temporal d’aquesta llicència, sempre que, en el
moment de la sol•licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat
complerta íntegrament.
d)
Acreditar, mitjançant certificat emès per centre de reconeixement mèdic
legalment o reglamentària autoritzat, que es disposa de capacitat física i d’aptitud
psicològica, per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
e)
Acreditar la formalització d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 €) en el cas
d’animals potencialment perillosos i de cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres
euros amb tres cèntims (150.253,03 €) en el cas dels gossos potencialment perillosos.
f)
Acreditar la identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip i la cartilla
sanitària.
g)
Acreditar el pagament de la taxa establerta per la ordenança fiscal
corresponent, si escau.
h)
La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afectin la llicència
administrativa en vigor, acordada en via judicial o administrativa, seran causa per
denegar l’expedició d’una altra de nova o la seva renovació fins que aquelles s’hagin
aixecat.
i)
La llicència podrà ser revocada per l’Ajuntament, després de l’audiència prèvia
de la persona titular, si es produeix qualsevol infracció a les condicions, o es
produeixen fets que puguin comportar l’adopció de qualsevol mesura cautelar o
sancionadora respecte de l’animal, per causa de la seva perillositat de fet.

j)
El titular de la llicència administrativa per a la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos haurà de lliurar anualment a l’Ajuntament, una còpia de la
renovació de la pòlissa d’assegurança, per tal que se’n pugui comprovar la vigència.
5.
Quan la llicència es sol•liciti per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos, a més dels requisits anteriors, s’haurà d’acreditar no haver
estat sancionat/da 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, de
tinença de gossos potencialment perillosos.
6.
La llicència tindrà una vigència de cinc anys des de la data del seu atorgament,
que es pot renovar a petició de la persona titular per períodes successius d’igual
termini. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que la
persona titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.
7.
El tràmit s’inicia per sol•licitud de la persona interessada i finalitza, en el seu
cas, amb el lliurament a l’interessat/da de la resolució municipal i de la corresponent
llicencia on constaran, com a mínim, les dades de l’animal i de la persona propietària o
posseïdora.
8.
Obtinguda la llicència municipal, la persona titular disposa de 15 dies hàbils per
complir amb la obligació d’inscriure l’animal al cens municipal d’animals de companyia.

Article 23.
Mesures de seguretat en relació als animals potencialment perillosos
1.
Els/Les propietaris/es, criadors/es i/o posseïdors/es hauran de mantenir als
animals en les condicions higienicosanitàries adients i proporcionar-los les cures i
atencions necessàries d’acord amb les seves necessitats fisiològiques i les
característiques de l’espècie i de l’animal.
2.
Els/Les propietaris/es, criadors/es i/o posseïdors/es tenen l’obligació de complir
amb les normes de seguretat ciutadana establertes a la normativa vigent i hauran de
garantir la convivència entre aquests animals i la resta de persones evitant molèsties
als/a les ciutadans/es.
3.
Els/Les conductors/es dels animals potencialment perillosos hauran de
disposar de la corresponent llicència administrativa de tinença i/o conducció i l’hauran
de portar obligatòriament amb ells quan circulin per les vies i espais públics.
4.
Els animals potencialment perillosos que es trobin a cases, patis, terrasses,
balcons o altres espais delimitats hauran d’estar lligats a no ser que es disposi
d’habitacles amb superfície, alçada i tancament adients, per protegir a les persones i
els altres animals que accedeixin o s’apropin a aquests llocs.
5.
Els criadors, educadors canins i comerciants d’aquests animals hauran de
disposar d’instal•lacions i mitjans adients per a la seva tinença.
6.
La sostracció o pèrdua d’aquests animals s’haurà de notificar al registre
municipal en el termini màxim de vint-i-quatre hores des de que es tingui coneixement
d’aquests fets.
Article 24. Establiments que acullin animals potencialment perillosos
1.
Els establiments que acullin animals potencialment perillosos i els que es
dediquin a la seva explotació hauran de disposar de les autoritzacions pertinents, així

com complir les mesures de registre i de seguretat establertes legalment o
reglamentària.
2.
Les instal•lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han de tenir
les característiques següents, a fi d’evitar que en surtin i cometin danys a tercers:
a.
Les parets i les tanques han 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 instal•lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta
del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir
ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c.
El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un
gos d’aquest tipus.

Capítol II.- Dels gossos potencialment perillosos
Article 25.
Disposicions generals
1.
Als efectes d’aquesta ordenança
potencialment perillosos els següents:

tenen

la

consideració

de

gossos

a)
Els que pertanyen a les races següents o a llurs encreuaments: pit bull terrier,
staffordshire bullterrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dog argentí, fila
brasileiro, dòberman, dog de Bordeus, bullmastiff, presa canari o dog canari, mastí
napolità, tosa inu, akita inu, alà espanyol, akita americà, american bully, bulldog
americà, cane corso, i villano de las encartaciones.
b)
Aquells que manifestin un caràcter marcadament agressiu i els que hagin tingut
episodis d’agressions a les persones o a altres gossos.
Correspon en tot cas a l’ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos
d’aquest apartat en atenció a criteris objectius, d’ofici o be després d’una notificació o
denúncia, previ l’informe d’un/a veterinari/a oficial o col•legiat/da, habilitat per a
aquesta tasca.
c)

Els que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

d)
Aquells amb característiques que corresponguin amb totes o la majoria de les
que figuren a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, o norma que el
substitueixi.
2.
No tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els gossos pigall,
els gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, de
conformitat amb la normativa estatal i autonòmica i els que es trobin en fase
d’instrucció per adquirir aquesta condició, així com els gossos que pertanyen a les
forces i cossos de seguretat i a les empreses de seguretat amb autorització oficial.
3.
Son d’aplicació als gossos potencialment perillosos les determinacions
d’aquesta ordenança i en especial les del capítol I anterior i les que específicament es
determinen a continuació.
Article 26.

Presència de gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics

1.
Per poder circular per les vies i espais públics amb gossos potencialment
perillosos les persones propietàries i/o posseïdores hauran de complir amb les
següents determinacions:
a.
Els gossos potencialment perillosos hauran d’anar lligats amb un collar o arnés
i amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres que no ocasioni
lesions a l’animal.
b.
Hauran també d’anar proveïts del corresponent morrió homologat i adequat a la
seva raça o estructura física.
c.
Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades de la tinença
d’aquest tipus d’animal no poden adquirir-los, ser propietaris/es o conduir-los.
d.

No es pot portar més d’un d’aquests gossos per una única persona.

2.
La tinença i conducció d’aquest tipus de gossos està sotmesa a les
autoritzacions, condicions i limitacions establertes legalment o reglamentària.

TÍTOL IV. CONVIVÈNCIA I CIVISME A LA CIUTAT

Capítol I. Condicions generals.
Article 27.
Consideracions generals en matèria de convivència
1.
Els/les propietaris/es i o posseïdors/es d’animals estan obligats a adoptar les
mesures necessàries per evitar que la convivència amb els/ les seus/ves veïns/es es
vegi alterada pel comportament i el manteniment, conducció i allotjament dels seus
animals.
2.
Es prohibeix deixar els animals a terrasses, balcons, finestres, galeries, i altres
espais oberts, entre les 22 hores del vespre i les 8 hores del mati.
3.
Es prohibeix deixar en hores diürnes a terrasses, balcons, finestres, galeries, i
altres espais oberts els animals que puguin causar molèsties als/a les veïns/es.
4.
S’hauran de prendre les mesures necessàries per a evitar que els animals
causin molèsties amb els seus sorolls i excrements i miccions.
Article 28. Prohibicions a l’espai públic
1.
Es prohibeix la presència d’animals domèstics en les àrees enjardinades dels
parcs públics, en les àrees destinades a l’ús infantil, i en espais similars encara que
aquesta prohibició no hagi estat senyalada expressament, així com les immissions
dels animals en qualsevol dels esmentats espais.
2.
Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la
via i als espais públics, fonts, la llera del riu i espais assimilables, així com que els
animals beguin directament de les fonts públiques, llevat de les que es troben en les
zones d’esbarjo dels animals.
3.
Es prohibeix donar aliments als animals a la via i als espais públics, amb
l’excepció de les persones autoritzades per l’Ajuntament en el cas de les colònies dels
gats ferals i de les menjadores per a ocells instal•lades pel municipi.

Article 29. Obligacions a l’espai públic
1.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’adoptar mesures
perquè aquests últims no embrutin les vies i espais públics, façanes d’edificis, vehicles
a la via pública i/o el mobiliari urbà, fent servir preferentment les àrees senyalitzades
com d’esbarjo pels animals. Respecte de les miccions dels animals, aquests les
hauran de fer als embornals de la xarxa de clavegueram urbà o als escocells
descoberts dels arbres.
2.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals estan obligades a recollir
immediatament les deposicions dels seus animals de forma higiènicament acceptable i
netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic, mobiliari urbà o element
particular que hagués resultat afectat.
3.
En el supòsit que l’animal miccioni fora dels llocs autoritzats en l’apartat primer,
les persones propietàries o posseïdores estan obligades a netejar els llocs i elements
afectats, ruixant-los immediatament amb aigua.
4.
Els excrements recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig o a les
papereres, utilitzant bosses o altres embolcalls que assegurin l’aïllament de les
deposicions.
5.
D’acord amb els apartats anteriors, els agents de l’autoritat municipal podran
requerir immediatament a la persona propietària o posseïdora incomplidora perquè
reculli els excrements i/o netegi les miccions i els llocs o elements afectats, sense
perjudici de la imposició de la sanció corresponent, si s’escau.
Capítol II. Animals a l’espai públic
Article 30. Condicions per a la conducció d’animals a l’espai públic
1.
En les vies i/o espais públics, transports públics 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 i proveïts de corretja o cadena i collar o arnés o qualsevol
altre mètode de subjecció que no li provoqui dany físic ni lesions a l’animal, que sigui
adient a la seva espècie i raça i que li permeti un moviment ampli.
2.
Els animals hauran de portar algun element extern visible que permeti la seva
identificació i la de la persona propietària. Hi constaran el nom de l’animal i les dades
de la persona propietària o posseïdora.
3.
No es podran fer servir els collars que funcionen provocant l’asfixia de l’animal
(nus escorredor), fent pressió amb puntes al coll, ja sigui directament acabades en
metall, protegides amb plàstic o amb altres materials, ni collars de descàrregues
siguin de corrent elèctrica o emissions de productes aversius com per exemple la
citronella.
4.
L’ús del morrió és obligatori pels animals d’aquelles races per a les quals així
ho estableixi la normativa sectorial d’aplicació. El morrió ha de ser de tipus cistella o
similar, per tal que l’animal pugui obrir la boca a l’interior, però tancat per davant amb
reixa per impedir que pugui mossegar. Es prohibeixen els morrions que impedeixen a
l’animal obrir la boca al seu interior.
5.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals estan obligades a respectar
les indicacions dels rètols informatius oficials col•locats en el municipi.

6.
Es prohibeix passejar el gos lligat a un vehicle rodant (amb i sense motor),
excloent cotxes de nadó i cadires de rodes.
Article 31. Espais d’esbarjo, correcans i d’altres equipaments per a gossos.
Els espais d’esbarjo, correcans i d’altres equipaments per a gossos són espais públics
habilitats per al lleure d’aquests animals, on poden córrer, jugar i relacionar-se amb
altres gossos.
Les normes d’utilització dels espais d’esbarjo per a gossos són:
a.
Els gossos poden estar deslligats, amb excepció dels gossos considerats
potencialment perillosos, els quals hauran d’estar lligats i amb morrió de conformitat
amb la normativa que els hi és d’aplicació.
b.
La persona propietària o posseïdora ha de recollir els excrements i els ha de
dipositar embolicats de manera higiènica dins de les papereres habilitades a aquest
efecte.
c.
Les persones usuàries s’han d’assegurar que la porta del recinte queda sempre
tancada.
d.
Els gossos han de romandre sota la vigilància de la persona propietària o
posseïdora, qui serà la responsable dels danys i les molèsties que l’animal pugui
ocasionar a altres persones, animals o béns.
Article 32. Colònies de gats ferals
1.
Les colònies de gats ferals estan constituïdes per aquelles agrupacions de
gats, controlades pels serveis municipals, que sense persona propietària o posseïdora
coneguda i degudament esterilitzats, conviuen en un espai públic o privat, a càrrec
d’organitzacions i entitats cíviques sense ànim de lucre, que vetllen per llur benestar i
s’encarreguen de la seva atenció, vigilància sanitària i alimentació.
2.
En aquestes colònies es procedeix al sanejament dels animals, i es controla la
natalitat dels seus membres mitjançant l’esterilització d’aquests i es milloren les
condicions de salubritat dels indrets on s’ubiquen.
3.
Els gats ferals que pertanyin a alguna de les colònies seran alimentats amb
pinso sec diàriament i disposaran sempre d’aigua neta i fresca. S’acostumarà els gats
a alimentar-se al mateix lloc i a la mateixa hora per facilitar la captura i l’observació de
la colònia. Els recipients de menjar s’han de col•locar, sempre que sigui possible,
amagats a les àrees de vegetació. Mai s’ha de deixar l’aliment directament a terra. Les
restes d’aliment s’han de netejar diàriament per evitar riscos sanitaris. En tot cas,
sempre s’ha de complir l’obligació de prevenir i evitar l’embrutiment de la via i els
espais públics.
4.
Resta prohibit danyar i molestar els gats ferals i només les persones
autoritzades podran efectuar activitats de captura en el marc de les actuacions de
sanejament que es determinin.
Article 33. Animals perduts
1.
En cas que es trobin animals identificats i no acompanyats de cap persona, es
considerarà que estan perduts i els serveis municipals o les entitats degudament
autoritzades, si s’escau, s’encarregaran de recollir-los i traslladar-los al centre
municipal d’acollida d’animals o a un altre establiment adequat.
2.
En els supòsits anteriors, els serveis municipals, desprès de la recollida de
l’animal contactaran amb la persona que figura al cens o registre corresponent, com a

propietària, atorgant-li un termini màxim de vint dies naturals, perquè, previ pagament
de les taxes i despeses corresponents, procedeixi a la seva recollida. Si transcorregut
aquest termini l’animal no ha estat recollit del centre on es troba, passarà a tenir la
consideració d’animal abandonat i posteriorment podrà ser donat en adopció o
acollida.
3.
Per recuperar l’animal, la persona propietària o posseïdora haurà d’aportar la
documentació que acrediti la identificació de l’animal, així com la cartilla sanitària i les
llicencies municipals, si escau.
Article 34. Animals abandonats
1.
En cas que es trobin animals sense identificació ni acompanyats de cap
persona, es considerarà que estan abandonats i els serveis municipals o les entitats
degudament autoritzades, s’encarregaran de recollir-los i traslladar-los al centre
municipal d’acollida d’animals o a un altre establiment adequat.
2.
Si transcorregut un termini de vint dies naturals sense que cap persona,
complint amb les determinacions de l’article anterior, es personi a recollir l’animal, es
podrà procedir a donar- lo en adopció o acollida.
Article 35. Recollida d’animals pels serveis municipals
1.
Els animals perduts, abandonats, ferits o morts en les vies i/o espais públics
seran retirats pels serveis municipals, per si mateixos o per entitats habilitades a
l’efecte, i els destinaran als espais o instal•lacions adients, prèviament determinades.
En el cas que es tracti d’animals amb obligació d’identificació, es verificarà que estan
identificats i es comunicarà al/a la propietari/a la recollida, en els termes establerts als
articles anteriors.
2.
Els animals morts en un domicili o espai particular podran ser recollits pels
serveis municipals, prèvia sol•licitud de recollida a l’Ajuntament feta per la persona
propietària, i la recollida es durà a terme en funció de l’espècie i característiques de
l’animal i de la disponibilitat de personal i de materials i/o estris per a la recollida.
3.
Les despeses i/o taxes que es generin per la recollida, transport, cures,
manteniment o incineració de l’animal aniran a càrrec de la persona propietària o
posseïdora.
4.
Les persones que no puguin continuar tenint un animal del qual són
propietàries o posseïdores, hauran de comunicar-ho per escrit al departament
municipal competent en matèria de protecció d’animals per tal de sol•licitar renúncia en
les dependències de l’esmentat departament o en una entitat de protecció dels animals
legalment constituïda. Només en cas d’impossibilitat justificada, el serveis municipals
podran recollir l’animal del lloc on es trobi.
5.
Qualsevol persona que tingui coneixement de l’existència d’un animal sol, ferit
o mort a les vies i/o espais públics, ho haurà de comunicar a l’Ajuntament per a que
procedeixi a la seva recollida i/o retirada.
Capítol III. Animals i establiments oberts al públic
Article 36.
Establiments oberts al públic on es prohibeix l’entrada d’animals
1.
Queda prohibida, amb caràcter genèric, l’entrada i permanència d’animals en
les següents instal•lacions i establiments:
a)
Espais o locals destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, manipular o
vendre productes alimentaris.

b)
Locals o espais d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius, en el
marc de la normativa que reguli aquests establiments.
c)
Instal•lacions i edificis públics incloses les piscines públiques, llevat
d’autorització expressa.
d)
Altres establiments oberts al públic on la presència d’animals no estigui
específicament autoritzada.
2.
Aquesta prohibició general es manté sens perjudici del que disposi la normativa
sectorial aplicable i del que estableixen els articles següents.
3.
S’excepcionen d’aquesta prohibició els gossos pigall, els d’assistència i els de
les forces i cossos de seguretat, sempre que estiguin complint amb les seves funcions.
Article 37.
Establiments destinats a hostaleria o restauració
1.
Els/Les propietaris/es d’establiments oberts al públic i destinats a hostaleria o
restauració podran, segons el seu criteri, prohibir l’entrada i permanència d’animals en
llurs establiments, llevat que es tracti de gossos pigall, d’assistència o els de les forces
i cossos de seguretat, la presència dels quals no pot ser prohibida.
2.
La prohibició s’haurà d’expressar visiblement i clara a l’entrada de l’establiment,
mitjançant una placa, rètol o advertiment similar.
Article 38. Condicions a l’interior dels establiments
Tot i comptar amb l’autorització adient, s’exigirà que dintre dels establiments, els
animals vagin subjectes amb corretja o cadena i amb el morrió col•locat aquells que hi
tinguin obligació.

TÍTOL V. DELS ANIMALS DE COMPANYIA
Article 39.
Disposicions relatives als animals de companyia
Sense perjudici de l’aplicació de les previsions contingudes a la resta de títols
d’aquesta ordenança, s’aplicaran específicament als animals de companyia les que es
contenen als articles inclosos a aquest títol V.
Article 40.
Obligacions de les persones propietàries o posseïdores
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a:
a)
Identificar-los electrònicament, proveir-se d’una cartilla sanitària, efectuar
controls veterinaris periòdicament i disposar de la documentació sanitària actualitzada.
b)
Inscriure l’animal en el cens municipal d’animals de companyia, dins del termini
de tres mesos des del naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició, canvi de
residència de l’animal o trasllat temporal per un període superior a sis mesos al terme
municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
c)
En el cas dels animals potencialment perillosos, la persona titular de la
llicència, obligatòriament haurà de sol•licitar la inscripció al cens municipal d’animals,
relatiu als animals potencialment perillosos, en el termini de 15 dies hàbils des de
l’atorgament d’aquella.
d)
Notificar al cens municipal d’animals de companyia, en el termini d’un mes, la
baixa per mort, cessió o canvi de residència de l’animal a un altre municipi.

e)
Notificar al cens municipal d’animals de companyia, en el termini d’un mes,
qualsevol modificació de dades per canvi de domicili o cessió de la titularitat de
l’animal, ambdós supòsits dins del terme municipal.
f)
En cas de robatori o pèrdua de l’animal, comunicar el fet per escrit o
telemàticament a l’Ajuntament del terme municipal on s’ha produït la pèrdua i a
l’Ajuntament on està censat l’animal, en el termini màxim de 24 hores, donant les
dades i aportant la documentació pertinent a l’efecte de facilitar-ne la recuperació.
g)
I en general la resta d’obligacions previstes en aquesta ordenança i a la
normativa vigent.
Capítol I. Identificació i cens municipal d’animals de companyia
Article 41.
Identificació dels animals de companyia
1.
Els gossos, gats i fures han de ser identificats mitjançant un sistema
d’identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat de forma
indeleble.
2.
Les persones propietàries hauran de lliurar a les persones posseïdores un
document on constin les dades d’identificació de l’animal.
3.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que
provinguin d’altres comunitats autònomes o de fora de l’Estat hauran de validar la
identificació dels animals i censar-los a l’Ajuntament.
4.
Per poder fer qualsevol transacció amb l’animal serà requisit previ i
imprescindible la seva identificació.
Article 42.
El cens municipal d’animals de companyia
1.
S’estableix el cens municipal d’animals de companyia de L’Hospitalet de
Llobregat, en el que s’han d’inscriure els gossos, gats i fures que resideixen de manera
habitual al municipi.
2.
Han de sol•licitar la inscripció en el cens municipal les persones propietàries o
posseïdores dels animals referits al paràgraf anterior i de tots aquells que amb caràcter
obligatori es determini per la normativa sectorial.
3.
El cens es gestionarà per l’àrea de Benestar i Drets Socials o aquella que es
determini en el Decret sobre organització de les àrees municipals. Les certificacions
sobre les dades que hi consten s’expediran pel Servei de Salut.
4.
El cens es classificarà per tipus d’animals i hi constarà un registre específic per
als animals potencialment perillosos, subclassificats per espècies.
Article 43.
La inscripció en el cens municipal d’animals de companyia
1.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia hauran de
sol•licitar, per mitjà d’instància, la inscripció inicial dels animals al cens municipal
d’animals de companyia, acompanyada de la següent documentació:
a.
Les dades del la persona propietària o posseïdora de l’animal: Nom, cognoms,
data de naixement, domicili, telèfon, DNI i, si s’escau, una adreça de correu electrònic
on rebre comunicacions i/o notificacions.

b.
Identificació de l’animal mitjançant el document acreditatiu lliurat per l’entitat
responsable de la identificació.
c.
Espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d’identificació i domicili habitual
de l’animal.
d.

Si escau, antecedents d’atacs a persones i animals.

e.
En cas de gossos potencialment perillosos s’especificarà si estan destinats a
conviure amb éssers humans o si al contrari tenen finalitats com ara la guarda,
protecció o altra que s’indiqui i s’acreditarà la prèvia obtenció de la llicència i la
contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, de
conformitat amb el previst a aquesta ordenança.
2.
Tanmateix s’han de notificar al cens totes les modificacions que es produeixin
en relació a les dades que hi consten, així com les pèrdues o robatoris, la defunció
dels animals i els trasllats de domicili. Comportaran la baixa de l’animal al cens
municipal: la defunció i el trasllat de domicili fora del terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat.
3.
En cas de canvi de titulars, es farà constar les dades dels/de les nous/noves
propietaris/es o posseïdors/es, així com el nou domicili de la persona i l’animal.
Article 44. Procediment per a la inscripció en el cens municipal d’animals de
companyia
1.
La sol•licitud d’inscripció es formalitzarà per la persona propietària o posseïdora
de l’animal en el formulari habilitat a l’efecte i anirà acompanyada de la documentació
acreditativa de les dades que figuren en l’article anterior i en els terminis que estableix
l’article 39 apartats b) i c).
2.
En el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de
la sol•licitud d’inscripció o la d’esmena dels defectes, l’òrgan encarregat de la gestió
del cens qualificarà el contingut de l’acte inscriptible, d’acord amb els documents
aportats, procedint a la inscripció de l’animal. Aquesta resolució es notificarà a la
persona sol•licitant acompanyada d’un document d’alta identificatiu en el que
constaran, com a mínim, les dades de l’animal, de la persona propietària o posseïdora
i el número de registre assignat.
3.
En cas que la documentació i/o informació aportades s’hagin d’esmenar,
s’atorgarà un termini de temps de 10 dies a comptar del següent a la notificació per tal
de procedir a la seva esmena. En cas que en aquest termini l’esmena no es produeixi
es dictarà resolució tenint per desistit el sol•licitant.
4.
L’Ajuntament podrà registrar d’ofici un animal al cens quan es constati que la
persona propietària o posseïdora ha incomplert els requeriments efectuats relatius a la
inscripció de l’animal de la seva propietat i quan es consideri necessari per tal de
vetllar pel compliment de la normativa vigent, sens perjudici de la imposició, si escau,
de la corresponent sanció.
5.
La inscripció al cens tindrà una vigència màxima de 15 anys, transcorregut
aquest termini es declararà la caducitat de la inscripció. En cas que la persona
propietària vulgui que l’animal continuï registrat, s’haurà de sol•licitar l’actualització de
les dades del cens amb periodicitat bianual.

6.
L’accés a les dades del cens municipal d’animals de companyia restarà
sotmesa al compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

TÍTOL VI. RÈGIM D’INSPECCIÓ, VIGILÀNCIA I PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 45. Inspecció i vigilància dels animals
Corresponen a l’Ajuntament les funcions següents:
a)
Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
b)

Gestionar el cens municipal d’animals de companyia.

c)
Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els
animals salvatges urbans.
d)
Aïllar o comissar els animals de companyia per qüestions de salubritat pública,
de seguretat, d’agressivitat i de benestar de les persones i del mateix animal.
Article 46.
Col•laboració amb l’acció inspectora
1.
Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics
han de permetre als tècnics municipals les inspeccions i facilitar-los la documentació
que els demanin.
2.
Es prohibeix:
a)
Obstaculitzar, resistir-se o negar-se a facilitar i/o permetre les funcions
inspectores i/o de vigilància de l’administració.
b)
La negativa i/o resistència a facilitar dades o informació a les autoritats
competents quan així ho requereixin en exercici de les seves funcions, així com
facilitar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error,
explícitament o implícita.
c)

Negar-se a lliurar un animal comissat o custodiat.

Article 47.
Procediment sancionador
1.El procediment sancionador aplicable en aquesta ordenança és el que estableixen la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els
àmbits de competència de la Generalitat i s’ajustarà als principis de la potestat
sancionadora continguts en la normativa aplicable.
2.
Els procediments sancionadors s’iniciaran per denúncia, d’acord amb els
principis establerts en la normativa general sobre procediment administratiu
sancionador.
3.
El procediment sancionador serà el determinat per la normativa aplicable en el
moment de la comissió de la infracció.

Article 48.
Classificació de les infraccions i quantia aplicable
1.
Les infraccions administratives, sense perjudici de les conductes tipificades
penalment, es classifiquen en molt greus, greus i lleus, d’acord amb la normativa
vigent en matèria de protecció i tinença d’animals.

2.
Les quanties de les sancions seran les determinades a la pròpia ordenança de
conformitat amb la normativa vigent i aquella altra que la substitueixi.
Article 49.
Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a)
Estar en possessió o ser propietari/a d’un gos, d’un gat, d’una fura o de
qualsevol dels altres tipus d’animals que s'han de registrar obligatòriament al cens
municipals d'animals de companyia, sense que s’hagin inscrit, llevat del que es
determina pels animals potencialment perillosos.
b)
No portar, els/les veterinaris/es, un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals
que s'han de vacunar o tractar obligatòriament.
c)
Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
d)
Fer donació d’animals com a premi o recompensa
e)
Transportar animals sense complir amb les determinacions de l’ordenança
relatives al transport d’animals.
f)
No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s'hagin
d'identificar d'acord amb la normativa vigent o no complir la identificació els requisits
legalment establerts.
g)
No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador/a d'animals, reconegut oficialment.
h)
Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense
l'autorització administrativa prèvia.
i)
Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions
d'animals vertebrats, amb les excepcions previstes legalment.
j)
No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis
zoològics.
k)
No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics.
Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.
l)
Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
m)
Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
n)
No evitar la fugida d'animals.
o)
Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
p)
Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
q)
No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si
això no els causa perjudicis greus.
r)
Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic.
s)
No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un animal
de companyia, en els termes establerts en aquesta ordenança.
t)
No inscriure els gossos potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia, en el termini establert en aquesta ordenança.
u)
No senyalitzar les instal•lacions o espais que alberguin gossos potencialment
perillosos.
v)
Portar gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que
la persona que els condueixi i controli dugui amb ella la llicència municipal
corresponent.
w)
No contractar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per als animals
potencialment perillosos.
x)
La criança i/o transacció amb animals salvatges i animals potencialment
perillosos sense disposar d’autorització.

y)
Mantenir els animals lligats o immobilitzats sense complir les condicions
d’aquesta ordenança, si no els causa un patiment greu.
z)
Transmetre o cedir per qualsevol títol animals sense que estiguin degudament
identificats i censats, llevat del que es determina per als animals potencialment
perillosos.
aa) Molestar, capturar o alimentar, -tret dels casos permesos- , animals a les vies i
espais públics, sempre que no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu.
bb) Pertorbar la vida dels/de les veïns/es, amb crits, cants, sons o altres sorolls
produïts pels animals.
cc) Circular amb animals, llevat dels animals potencialment perillosos, per espais i vies
públiques sense corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de subjecció
equivalent.
dd) Deixar miccionar als animals fora dels llocs específicament identificats en aquesta
ordenança i no netejar immediatament, ruixant-les amb aigua, les zones i/o elements
afectats per les seves miccions.
ee) Portar els animals de companyia a la via pública i als espais públics sense
identificar de conformitat amb les determinacions d’aquesta ordenança.
ff) La presència d’animals en les àrees enjardinades dels parcs públics, àrees
destinades a l’ús infantil i resta d’àrees similars que així es determinin.
gg) Mantenir els animals en instal•lacions que no reuneixin els requisits establerts per
l’ordenança, si no els comporta un risc greu per a la salut.
hh) No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius oficials col•locats
en el municipi, respecte de la tinença i conducció dels animals a l’espai públic.
ii) Caçar o capturar de qualsevol manera animals, excepte en els llocs autoritzats i per
persones expressament autoritzades.
jj) Tenir animals sense la corresponent llicència administrativa quan aquesta sigui
obligatòria, sense perjudici del que, de manera específica, s’estableix per a la tinença
d’animals considerats potencialment perillosos.
kk) Incomplir l’obligació d’identificació dels animals de companyia.
ll) Incomplir els requeriments de l’administració municipal, així com el subministrament
d’informació inexacta o de documentació falsa.
mm) No comunicar a l’Ajuntament en el termini previst a l’ordenança les modificacions
de les dades que consten en el cens municipal d’animals de companyia de conformitat
amb el que en ella es determina.
nn) Permetre l’entrada d’animals a llocs o establiments de concurrència pública quan
estigui prohibit.
oo) La presència no permesa d’animals en els locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments.
pp) No recollir immediatament, els/les posseïdors/es d’animal/s, els excrements
d’aquests de les vies i espais públics, o dipositar les defecacions dels animals fora dels
llocs destinats a tal fi o de forma que no es garanteixi el seu aïllament.
qq) Posseir, els menors de divuit anys, gossos potencialment perillosos per les vies i
espais públics.
rr) No comunicar o no complir els/les afectats/des les obligacions derivades amb motiu
de lesió, agressió o mossegada d’un animal.
ss) Qualsevol altra infracció d’aquesta ordenança o de la normativa sobre protecció i
tinença d’animals i la que la desenvolupi, que no hagi estat tipificada de greu o molt
greu.
Article 50.
Infraccions greus
Són infraccions greus:
a)
Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal•lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els
comporta risc greu per a la salut.

b)
No tenir el llibre registre oficial els nuclis zoològics.
c)
No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els
tractaments obligatoris.
d)
Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits
establerts normativament.
e)
Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen
autoritzat.
f)
Vendre o fer donació d’animals, els centres de cria, si no han estat inscrits en el
Registre de nuclis zoològics.
g)
Anul•lar el sistema d’identificació dels animals sense prescripció ni control
veterinaris.
h)
Fer tir al colom.
i)
No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
j)
Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències
greus per a la salut.
k)
Instal•lar circs, atraccions firals giratòries i altres activitats similars amb animals
vius lligats, animals salvatges i altres assimilables, encara que aquests no participin en
l’espectacle o activitat.
l)
Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
m)
Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l’exhibició pública d’animals, i també de parts, d’ous o de cries d’exemplars d’espècies
de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i convenis
internacionals vigents a l’Estat espanyol.
n)
Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies que així es determini.
o)
No estar inscrit en el registre de nuclis zoològics.
p)
Oposar resistència a la funció inspectora o/i obstaculitzar la inspecció
d’instal•lacions que allotgin animals.
q)
No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si
això els causa perjudicis greus.
r)
Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap
risc per a l’animal.
s)
Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits
determinats legalment.
t)
No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal•lacions on es
trobin gossos potencialment perillosos.
u)
No contractar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per als gossos
potencialment perillosos.
v)
Realitzar activitats d’ensinistrament de gossos potencialment perillosos sense
acreditació professional oficial.
w)
No realitzar els test de comportament dels gossos progenitors als centres de
cria.
x)
No complir amb les previsions de l’ordenança en relació als animals salvatges,
relatives a les condicions de manteniment, exhibició i circulació per les vies públiques.
y)
Portar gossos potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies
públiques, a les parts comuns dels immobles col•lectius i en llocs i espais públics.
z)
Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades
judicialment o municipal de la seva tinença.
aa) Deixar lliure un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua.
bb) Incomplir les obligacions d’identificar els animals potencialment perillosos.
cc) No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.

dd) Trobar-se gossos potencialment perillosos en llocs públics sense morrió o
deslligats. ee) Transportar animals potencialment perillosos sense complir les
determinacions
previstes a aquesta ordenança.
ff) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per
les autoritats municipals, així com el subministrament d’informació inexacta o de
documentació falsa en relació als animals potencialment perillosos.
gg) No comunicar o no complir les persones propietàries i posseïdores les obligacions
derivades amb motiu de lesió, agressió o mossegada d’un animal.
hh) Utilitzar i/o exhibir animals, encara que no es tracti d’espècies protegides, en els
circs, espectacles públics, activitats, atraccions firals o atraccions giratòries amb
animals vius o altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al
municipi de L’Hospitalet del Llobregat, així com la entrada i/o la instal•lació d’animals
salvatges de circs o altres activitats, encara que aquests no participin en l’espectacle o
activitat.
ii) Organitzar, promoure o facilitar la celebració de correbous (festes amb bous sense
mort de l’animal) i altres activitats assimilables amb animals.
jj) Portar un gos potencialment perillós en vies i espais públics subjecte a una
cadena/corretja extensible o de longitud superior a 2 metres.
kk) Conduir una persona, a la vegada, més d’un gos potencialment perillós a les vies i
espais públics.
ll)
El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum.
mm) Manipular el sistema d’identificació de l’animal sense control veterinari o
administratiu.
nn) Passejar o exhibir públicament animals salvatges.
oo) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any dels apartats a) a u)
de l’article 48.
Article 51.
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a)
Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències molt
greus per a la salut.
b)
Sacrificar gats, gossos i fures fora dels supòsits d’eutanàsia autoritzada.
c)
Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin
comportar danys greus.
d)
Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc sense
l'autorització corresponent del departament competent en matèria de medi ambient.
e)
No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona,
d'animals de companyia exòtics o d'híbrids, de manera que pugui comportar una
alteració ecològica greu.
f)
Esterilitzar, practicar mutilacions i sacrificar animals sense control veterinari o
en contra de les condicions i els requisits establerts.
g)
Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en
aquest tipus d'actes.
h)
Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal•lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els hi causa
perjudicis molt greus.
i)
Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna
salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en perill
d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.
j)
Realitzar activitats d’ensinistrament d’atac de gossos potencialment perillosos
sense autorització.
k)
Participar en la realització de baralles de gossos potencialment perillosos.

l)
Abandonar animals potencialment perillosos, vagin o no identificats i sempre
que no vagin acompanyats de cap persona.
m)
Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
n)
Vendre o transmetre, per qualsevol títol, un animal potencialment perillós a qui
no disposi de llicència.
o)
Ensinistrar animals potencialment perillosos per activar la seva agressivitat o
per a finalitats prohibides.
p)
Ensinistrar animals potencialment perillosos per persona que no disposi del
certificat de capacitació.
q)
L’organització, celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles
amb animals potencialment perillosos o la seva participació en ells, quan estan
destinats a demostrar la seva agressivitat.
r)
Reincidir en la comissió d’infraccions greus dels apartats a) a s) de l’article 49
durant l’últim any.
Article 52. Sancions administratives
1.
Tota acció o omissió que sigui constitutiva d’infracció administrativa serà
sancionada amb la corresponent multa de caràcter pecuniari i podrà anar
acompanyada d’una sanció accessòria.
2.
En cas de comissió per primera vegada d’alguna de les infraccions establertes
a l’article 48, com a lleus, sense perjudici de portar a terme la instrucció del
corresponent procediment, es podrà substituir la imposició de la sanció pecuniària, per
sancions en les que es duguin a terme actuacions d’educació ambiental o de prestació
de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat i relacionades amb la protecció
dels animals.
3.
Les mesures cautelars i/o sancions accessòries que es poden imposar per
infracció de les previsions d’aquesta ordenança poden ser:
a)
Comís d’animals.
b)
Clausura temporal, total o parcial dels establiments, les instal•lacions o els
serveis.
c)
En cas que es tracti d’animals potencialment perillosos les infraccions greus i
molt greus podran portar aparellades les sancions accessòries de confiscació, comís,
esterilització, sacrifici dels animals, clausura dels establiments, i la suspensió temporal
o definitiva de la llicència per a la tinença i conducció d’aquests animals o del certificat
de capacitació d’ensinistrador.
Article 53. Comís d’animals
1.
La imposició de sancions en cas d’infraccions greus i molt greus pot comportar
el comís dels animals objecte de la infracció, sense perjudici del comís preventiu que,
a criteri dels serveis municipals, es pot dur a terme a l’aixecar la corresponent acta
d’inspecció o a l’interposar la denúncia, sempre que hi hagi indicis racionals d’infracció
de les disposicions d’aquesta ordenança o de les normatives sectorials. El comís es
pot practicar, si escau, al mateix domicili per criteris de salubritat pública, seguretat i
convivència.
2.
Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin
relacionades aniran a càrrec de la persona que hagi causat les circumstàncies que
l’hagin determinat.
3.
En cas de comís, l’animal retornat a la persona propietària o posseïdora ha de
complir les obligacions i els requeriments previstos per la present ordenança i per la
normativa sectorial que sigui aplicable. En cas d’incompliment de les obligacions o els

requeriments esmentats, l’animal ha de ser custodiat per l’Ajuntament fins que pugui
ser donat, cedit, acollit temporalment o adoptat, o si és el cas, sacrificar-lo per motius
humanitaris i sanitaris en els supòsits previstos per la normativa reguladora de
protecció dels animals.
4.
En tot cas, els serveis tècnics municipals, mitjançant un informe tècnic motivat,
poden decidir la finalitat de l’animal i, si escau, el manteniment de la custòdia.
5.
Després d’haver-se autoritzat la devolució de l’animal i un cop transcorreguts
20 dies des que es va notificar a la persona propietària l’acord de devolució sense que
s’hagi retirat, l’animal queda a disposició municipal a l’efecte de ser lliurat en adopció o
acollida.
Article 54. Clausura temporal, total o parcial dels establiments, les instal•lacions i els
serveis
En cas de risc imminent i extraordinari per a la salut dels animals, l’Ajuntament pot
ordenar la clausura temporal, total o parcial dels establiments, les instal•lacions i els
serveis que no disposin de les autoritzacions prèvies o dels registres sanitaris
preceptius, o bé suspendre el seu funcionament fins que es rectifiquin els defectes o
es compleixin els requisits exigits per motius de sanitat, higiene o seguretat.
Article 55.
Import de les sancions
1.
Les infraccions a les previsions d’aquesta ordenança seran sancionades amb
les següents multes:
a)
Infraccions lleus:
•
Les de l’article 49 apartats a) a u), amb multes de 100 € a 400 €.
•
Les de l’article 49 apartats v) a w), amb multes de 60,10 € a 150,25 €.
•
Les de l’article 49 apartats x) a z), amb multes de 150,25 a 300,51 €
•
Les de l’article 49 apartats aa) a rr) amb multes de fins a 750 €.
•
La de l’article 49 apartat ss) en funció de la normativa d’aplicació de la infracció
reiterada
b)
Infraccions greus:
•
Les de l’article 50 apartats a) a s) i qq), amb multes de 401 € a 2000 €.
•
Les de l’article 50 apartats t) a z), amb multes de 150,25 € a 1502,53 €.
•
Les de l’article 50 apartats aa) a ff), amb multes de 300,52 € a 2404,05 €.
•
Les de l’article 50 apartats gg) a nn) amb multes de 751€ fins a 1500 €.
•
La de l’article 50 apartat oo) amb una multa determinada per la normativa
d’aplicació que la tipifica.
c)
Infraccions molt greus:
•
Les de l’article 51 apartats a) a i) i v), amb multes de 2001 € a 20.000 €.
•
Les de l’article 51 apartats j) a k), amb multes de 1502,53 € a 30.050,61 €.
•
Les de l’article 51 apartats l) a q), amb multes de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
•
La de l’article 51 apartat r) amb la multa determinada per la normativa
d’aplicació que la tipifica.
Article 56. Graduació de la sanció
1.
Es tindran en compte per a graduar la quantia de les multes i la imposició de
sancions accessòries els següents criteris:
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 reincidència en la comissió d’infraccions.

2.
Els criteris establerts a l’apartat primer no es poden utilitzar per graduar la
sanció imposada si s’integren en la descripció de la conducta tipificada com a infracció.
3.
L’òrgan competent per a resoldre l’expedient podrà imposar una sanció de les
establertes per a les faltes de la gravetat immediatament inferior, d’acord amb les
circumstàncies concurrents i la gravetat dels fets, davant l’adopció de mesures de
reparació abans de finalitzar l’expedient sancionador, sempre què no hi hagi
reincidència, continuació, persistència ni reiteració en la conducta infractora, no s’hagi
afectat la seguretat de les persones o els béns, no s’hagi obtingut un benefici per
l’il•lícit, ni s’hagin causat danys.
Article 57.
Persones responsables
1.
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que
les cometin a títol d’autors/es, 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 uns/es altres o l’obligació de regularitzar la situació jurídica dels animals.
2.
Respecte 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 o que n’haurien de disposar de la mateixa.
3.
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 és solidària.
Article 58.
Contingut i requisits de les denúncies fetes per agents de l’autoritat
1.
Les denúncies per fets derivats d’aquesta ordenança es formularan a través de
butlletins o actes de denúncia, en els quals hi hauran de constar, com a mínim, la
identificació dels/de les agents de l’autoritat actuants, i les dades següents:
a.- Una relació circumstanciada dels fets, les infraccions presumptament comeses i la
identificació de les persones presumptament responsables, si això és possible.
b.- En el seu cas, les mesures de caràcter provisional que s'adoptin.
c.- Existència, en el seu cas, dels danys o perjudicis ocasionats amb la conducta
infractora.
2.
Les denúncies les han de signar l’agent que intervé i el/la denunciat/da, si això
és possible, sense que la signatura d’aquest últim impliqui conformitat amb els fets que
han motivat la denúncia, sinó únicament amb la recepció de la denúncia.
Article 59. Inici del procediment
La notificació de la resolució d’inici del procediment advertirà als/a les interessats/des
que, de no efectuar al•legacions en el termini establert, la resolució podrà ser
considerada proposta de resolució quan inclogui un pronunciament precís de la
responsabilitat imputada.
Article 60. Terminació del procediment i reducció de l'import de la sanció
1.
El pagament voluntari de la sanció implicarà la terminació del procediment
sancionador, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada i/o la
determinació d’una possible indemnització per danys i perjudicis. Quan la sanció tingui
exclusivament caràcter pecuniari, efectuat el pagament voluntari pel/per la presumpte

responsable, en qualsevol moment anterior a la proposta de resolució implicarà una
reducció del 40% i alternativament, fins a la resolució de l’expedient, produirà una
reducció del 20%.
2.
Un cop iniciat un procediment sancionador, si l’infractor/a reconeix la seva
responsabilitat, es pot resoldre el procediment i reduir l’import de la sanció un 20%.
Aquesta reducció és acumulable amb l’anterior.
3.
Les reduccions esmentades han d’estar determinades en la notificació
d’incoació del procediment i la seva efectivitat condicionada al desistiment o la
renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
Article 61. Competència sancionadora
1.
Correspon al Ple municipal la competència per imposar les següents sancions:
Per infraccions greus de l’article 49 apartats t) a ff).
Per infraccions molt greus de l’article 50 apartats j) a v).
3.
-

Correspon a l’Alcalde/ssa la competència per imposar les següents sancions:
Per les infraccions lleus de l’article 48.
Per infraccions greus de l’article 49 apartats a) a s).
Per infraccions greus de l’article 49 apartats gg) a pp).

3. L’exercici de la potestat sancionadora s’exercirà sens perjudici de l’actualització
normativa que es pugui produir i del fet que aquesta potestat pugui ser delegada.
Article 62. Caducitat del procediment sancionador
1.
Si no recau resolució sancionadora expressa en el termini de 6 mesos des de
l’iniciació del procediment, aquest caducarà i s’arxivaran les actuacions.
2.
Els procediments caducats no interrompen el termini de prescripció de les
infraccions i, en els supòsits que sigui possible la iniciació d’un nou procediment, per
no haver-se produït la prescripció, podran incorporar-se a aquests, els actes i tràmits el
contingut dels quals s’hagués mantingut igual de no haver-se produït caducitat. En tot
cas, el nou procediment constarà de tràmits d’al•legacions, proposició de prova i
audiència de les persones interessades.
Article 63. Prescripció d’infraccions i sancions
Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus
als sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys,
les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus, a l’any.
El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del dia en què la
infracció s’hagués comès. En el cas d'infraccions continuades o permanents, el termini
començarà des de que va finalitzar la conducta infractora. Interromprà la prescripció la
iniciació, amb el coneixement de l’interessat/da, d’un procediment administratiu
sancionador, reiniciant-se el termini de prescripció si el procediment sancionador es
paralitza durant més d’un mes per causa no imputable a l’interessat/da.
El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar des de l'endemà del dia
en què sigui executable la resolució per la qual s'imposa la sanció o hagi transcorregut
el termini pel seu recurs. Interromprà la prescripció l’inici, amb coneixement de
l’interessat/da, del procediment d’execució, tornant a transcórrer el termini si aquell
està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l’infractor/a.
Disposició transitòria

Els procediments sancionadors iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança es continuaran tramitant fins a la seva finalització per les normes vigents en
la data de la seva iniciació.
Disposició addicional
Les referències normatives a les que fa referència aquesta ordenança s’entenen sense
perjudici de les modificacions que es produeixin amb posterioritat a la seva entrada en
vigor.
Disposició derogatòria
Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, resten derogades totes les
disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que contradiguin o resultin
incompatibles amb aquesta ordenança. En especial queden derogats el Títol III i l’art.
122 de l’Ordenança del Civisme i la Convivència de L’Hospitalet de Llobregat de 23 de
febrer de 2005 (BOP núm. 80 de 4.4.2005 i modificació BOP núm. 244 de 12.10.2009).

Disposició final: Entrada en vigor

1.
La present ordenança iniciarà la seva vigència el dia següent de la publicació
del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la publicació
de la ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació
s’efectuarà un cop hagi tingut lloc l’aprovació definitiva i en el transcurs del termini de
15 dies hàbils, previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
2.
No obstant, l’apartat 3 de l’article 29 entrarà en vigor als sis mesos des de la
referida publicació al Butlletí Oficial de la Província.

