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ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA, COMERÇ I RECOLLIDA D'ANIMALS
DE COMPANYIA, I REGULADORA DEL FUNCIONAMENT DEL CENS MUNICIPAL

D'ANIMALS DOMÈSTICS

Preàmbul

Aquesta ordenança té per objecte la regulació de la tinença, comerç i  recollida d’animals domèstics de
companyia d’Ulldecona, per tal de garantir el màxim respecte al drets dels animals i persones en el medi
urbà i la màxima qualitat possible de vida per a tots els ciutadans del municipi així com la regulació del cens
municipal d'animals domèstics

La present Ordenança es basa en la Llei 3/1988, de 4 de març de protecció d’animals, la Llei 3/1994, de 20
d'abril  de modificació de la Llei 3/1988, així com els Tractats i  Convenis signats per l’Estat Espanyol en
aquesta matèria, a més de la Llei 10/99 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos;  el  Decret  6/1999,  de 26 de gener,  del  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  de la
Generalitat de Catalunya pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia; i
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
Així  mateix,  aquesta disposició s’aplicarà sens perjudici  de l’aplicació de les lleis  i  normes reguladores
actuals i les que puguin aprovar-se amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança.

Així mateix la llei 3/1994 ja citada i el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació
i registre general d'animals de companyia, estableix l'obligació dels propietaris i/o posseïdors, d'identificació
dels animals de companyia, així com el cens dels mateixos, disposant que els ajuntaments han de tenir un
registre censal d'animals de companyia.

Atesa  la  necessitat  de  regular  el  cens  municipal  d'animals  de  companyia,  d'acord  amb  la  legislació
exposada, així com la possibilitat de regular la tinença d'animals de companyia en aquest terme municipal,
dins de les competències d'aquesta administració local, es redacta aquesta ordenança.

Títol Preliminar

Article 1

1. Són animals domèstics de companyia, els qui es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure amb l’home,
en especial  totes les subespècies i  varietats de gats (Felis catus) i  totes les subespècies i  varietats de
gossos (Canis familiaris).

2. Resten exclosos de la present Ordenança els animals que es crien per a la producció de carn, pell o
algun altre producte útil per a l’home, que es regulen per altres disposicions. Queden també exclosos els
animals d’experimentació.

3.  D'acord  amb  allò  que  disposa  l'article  1  de  la  llei  10/99,  de  30  de  juliol,  sobre  tinença  de  gossos
considerats potencialment perillosos,  que té la finalitat  de regular la tinença i  garantir  la  seguretat  dels
ciutadans i altres animals, tindran la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una
o més de les circumstàncies següents.
- Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
- Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i defensa.
- Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments. bullmastiff, dòberman, dog
argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rotweiler, staffordshire i tosa
japonès.

Article 2

La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis  particulars, està sotmesa a l’autorització expressa
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d’aquest  Ajuntament, o en el seu defecte a allò previst  en la legislació vigent.  En tot cas aquesta està
subjecta al fet que es compleixin les condicions següents:

1. Animals de fauna autòctona. Queda prohibida la tinença d’animals d’espècies protegides, excepte les que
estan sotmeses a les autoritzacions pertinents.

2. Animals de fauna no autòctona:

- La seva tinença es regeix pel que estableixen els tractats i  convenis internacionals signats per l’estat
Espanyol, per la normativa comunitària i pel que preceptúa la Llei de protecció dels animals de la Generalitat
de Catalunya i les disposicions que la desenvolupen.

- S’haurà d’estar en possessió de la corresponent factura, emesa d’acord a la normativa vigent.

3. No és permesa la tinença d’animals de manifesta agressivitat o que poden provocar enverinaments per la
seva mossegada o picada.

Article 3

La tinença d’animals no considerats com  de companyia (aus de corral, conills, coloms, etc.), es permetrà
valorant la repercussió higiènico-sanitària a l’entorn i les molèsties que pugui ocasionar als veïns. En els
supòsits que per nombre o característiques dels animals, la seva tinença estigui catalogada com a activitat
tipificada, estaran subjectes a les llicències i autoritzacions pertinents.

Títol Primer de la tinença d’animals domèstics

Capítol Primer - de les normes de convivència i de tracte amb els animals de companyia

Article 4

1.  L’Ajuntament  d’Ulldecona permetrà  la  tinença  d’animals  de  companyia,  sempre  que  es  compleixin  i
s’atenguin les condicions que es fixen en aquest article:

a.  Els propietaris  i  posseïdors d’animals de companyia  tenen l’obligació  de mantenir-los en adequades
condicions higiènico-sanitàries.  En aquest  sentit,  hauran d’estar  ben alimentats,  correctament  allotjats,  i
hauran  de  tenir  atencions  veterinàries  periòdiques.  També  s’hauran  de  sotmetre  a  les  vacunacions  o
tractaments  obligatoris  que  es  determinin  per  l’autoritzat  municipal  o  qualsevol  altra  Administració
competent.

b. L’allotjament de l’animal o animals haurà de ser adequat, segons les exigències de la seva espècie i al
medi on han de viure. D’acord amb aquesta exigència, l’Ajuntament podrà limitar, previ informe tècnic, el
nombre d’animals que es posseeixin.

c. La custòdia d’animals no ha de representar cap situació de perill, risc o incomoditat per als veïns, altres
persones  o  animals.  Queda  expressament  prohibida  la  neteja  dels  estris  i  altres  objectes  que  tinguin
contacte permanent amb l’animal als terrats o balcons, si és causant de molèstia per al veïnat.

d.  Les comunitats  de veïns  podran  regular,  mitjançant  els  seus  reglaments de règim intern,  la  tinença
d’animals de companyia en els seus espais comunitaris.

Article 5

En  el  supòsit  de  greu  o  persistent  incompliment  de  les  condicions  establertes  en  l’article  anterior,
l’administració municipal podrà disposar de mesures correctores i, fins i tot, ordenar el trasllat dels animals al
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lloc o establiment més adequat, amb les despeses que es puguin derivar a càrrec del propietari o posseïdor
de l’animal.

Article 6

D’acord amb la legislació vigent i aplicable, queda expressament prohibit:

a.  Maltractar o agredir  físicament els animals,  o sotmetre’ls  a qualsevol altra pràctica que els provoqui
sofriment o danys injustificats.

b. Abandonar-los.

c. Practicar-los mutilacions, excepció feta de les controlades pels veterinaris en cas de necessitat, o per
mantenir les característiques de la raça.

d. Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa
diferent a la pròpia transacció onerosa d’animals.

e. Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració.

f. L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquestes els poden ocasionar sofriment o poden
ser objecte de burles o tractament antinatural, o bé és susceptible de ferir la sensibilitat de les persones en
general.

Article 7

1. Els propietaris de gossos de vigilància, o susceptibles de ser-ho, estan obligats a tenir-los de manera que
els vianants no puguin patir cap mal ni que l’animal pugui tampoc abandonar el recinte, per tal d’evitar que
circuli per la via pública i la possibilitat d’atacs.

2. Al mateix temps, s’haurà de col.locar en lloc ben visible i clarament identificable, un rètol advertint del
perill de l’existència d’un gos vigilant el recinte.

3. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos, d'acord amb l'article 1.3, han de tenir
les característiques següents:
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.
Les portes de les instal·lacions han d'ésser tan resistents i efectives com la resta del contron i s'han de
dissenyar  per  a  evitar  que  els  animals  puguin  desencaixar  o  obrir  ells  mateixos  els  mecanismes  de
seguretat.
El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertència que hi ha un gos d'aquest tipus.

Article 8

El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable dels
danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i espais públics i al
medi natural en general, d'acord amb el que estableix l'article 1905 del Codi Civil.
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Capítol Segon - De la presència d’animals en la via pública, als establiments públics i als transports públics

Secció Primera de la presència d’animals en la via pública

Article 9

1. En les vies públiques els gossos aniran proveïts de la corretja, cadena o arnès amb la identificació censal
del Cens d’Animals Domèstics d’Ulldecona.

2. Els animals de l'article 1.3. hauran d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden
ésser conduïts per menors de 16 anys.

3.  Hauran  de  circular  amb  morrió  tots  aquells  gossos  que,  no  restant  inclosos  en  l'article  1.3,  sigui
raonablement previsible la seva perillositat per la seva naturalesa o característiques.

4. L’ús de morrió podrà ser ordenat per l’autoritat municipal quan les circumstàncies així ho aconsellin, i
mentre durin aquestes.

5.  Els  propietaris  de gossos  han d’adoptar  les  mesures  necessàries perquè  aquests no  embrutin  amb
deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs i jardins, i, en general, qualsevol lloc destinat al
trànsit de vianants.

Els propietaris de gossos són responsables de recollir els excrements, mitjançant bosses de plàstic o paper,
i dipositar-les en recipients d’escombraries.

6. Queda prohibida la presència d’animals domèstics en zones de jocs i parcs infantils.

7. Queda prohibit alimentar els animals en la via pública.

8. Queda prohibida la presència d’animals domèstics en piscines públiques i en les zones de bany.

Article 10

En cas que es produeixi infracció d’aquestes normes, els agents de l’autoritat municipal podran requerir el
propietari o la persona que condueixi el gos, perquè procedeixi a retirar les deposicions de l’animal. Cas de
no ser atesos en el seu requeriment, podran imposar la denúncia pertinent.

Secció Segona de la presència d’animals en establiments públics

Article 11 

1. Queda prohibida l’entrada de gossos de tota mena en locals destinats a la fabricació, emmagatzematge,
transport o manipulació d’aliments i/o begudes.

2.  Els  propietaris  d’establiments  públics  de  tota  mena,  tals  com  hotels,  pensions,  restaurants,  bars,
cafeteries o similars poden prohibir l’entrada i permanència de gossos en els mateixos. A tal efecte, haurà de
figurar en lloc visible i clarament identificable a l’entrada del local o establiment, el rètol o dibuix que indiqui
l’esmentada prohibició. Tot i comptant amb l’autorització del propietari del local, s’exigirà que l’animal vagi
subjectat amb corretja, cadena o arnès.

3. Queda prohibida la circulació i permanència de gossos i altres animals en les piscines púbiques, durant
tota la temporada de banys.

4. Aquestes limitacions i prohibicions no són aplicables als gossos pigall dels invidents.

Ordenança municipal sobre la tinença, comerç i recollida d’animals de companyia, i 
reguladora del funcionament del cens municipal d’animals domèstics Pàg. 4/12



Ordenances Municipals 
any 2001

Secció Tercera de la presència d’animals en els transports públics

Article 12

1. El trasllat de gossos i gats, i altres animals de companyia, en transports públics urbans, es realitzarà
d’acord amb les disposicions vigent i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en
cadascun dels casos.

2.  Els  gossos  pigall  podran  circular  lliurement  en  els  transports  públics  urbans  sempre  que  vagin
acompanyats pel seu amo, i gaudeixin de les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat que preveuen les
ordenances.

Capítol Tercer - Recollida d’animals

Article 13

Es considera que l’animal és abandonat o vagabund si no du cap identificació de l’origen o del propietari, ni
va  acompanyat  de  cap  persona.  En aquest  cas,  l’Ajuntament  es farà  càrrec  de l’animal  fins que  sigui
recuperat, cedit o traslladat a un centre d’acollida.

Article 14 

1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de 10 dies naturals, a partir del dia següent a la
seva recollida.

2. Si l’animal du identificació, els serveis municipals avisaran el seu propietari, el qual disposarà d’un termini
de 10 dies per recuperar-lo.

3. Per recuperar un animal el propietari, o qualsevol persona interessada, en el cas que no tenir propietari,
haurà  d’abonar  prèviament  les  despeses  que  hagi  pogut  originar  el  seu  manteniment,  així  com  la
corresponents taxa fiscal de recuperació d’animals. Si un cop avisat el propietari, aquest no abona les taxes
corresponents  en  el  temps  estipulat,  es  considerarà  l’animal  legalment  abandonat  a  tots  els  efectes
oportuns, i es procedirà conseqüentment, al trasllat a un centre d’acollida.

Article 15 

1. Els propietaris de gossos, gats i altres animals que no vulguin continuar amb la seva tinença, podran
lliurar-los  als  Serveis  Municipals  responsables  de  la  seva  recollida  i  custòdia,  sota  les  condicions  que
aquests determinin i previ pagament de la taxa que correspongui.

2.  L’Ajuntament  podrà  concertar  la  recollida  i  custòdia  d’animals  a  societats  protectores  d’animals,
degudament constituïdes.

Article 16

Els animals que apareguin morts a la via pública seran retirats pels serveis municipals. En aquest sentit
qualsevol ciutadà pot avisar a la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament a fi que l'animal pugui ser retirat el
més aviat possible.
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Títol Segon del cens municipal i d’identificació dels animals domèstics

Capítol Primer - De l’obligació d’inscripció

Article 17

D'acord amb el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general
d'animals de companyia, els propietaris o  posseïdors per qualsevol títol de gossos i gats, amb residència
habitual en aquest terme municipal,  estan obligats a inscriure’ls en el Cens Municipal d’Animals Domèstics
(CMAD) en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de naixement o adquisició de l’animal. En el
moment de la inscripció en el CMAD serà lliurada al propietari una xapa censal municipal, que l’animal haurà
de dur permanentment en la corretja o collar, o arnès, quan circuli per la via pública.

Article 18

1. Per a poder-se registrar en el Cens Municipal d'Animals Domèstics, els propietaris i/o posseïdors hauran
de facilitar al Registre Municipal d'animals de companyia les dades següents:

I. Dades del propietari i7o posseïdor de l'animal
 Nom i cognoms: 

DNI:
Domicili:
Població:
Telèfon:

II. Dades de l'animal
Nom de l'animal:
Espècie i raça:
Sexe:
Data de naixement.
Tamany:
Perillositat:

episodis d'agressivitat
ensinistrat per l'atac
raça perillosa

Sistema utilitzat d'identificació:
tatuatge
transponder - microxip-

Codi d'identificació- Ressenya complerta.

Article 19

Els posseïdors de l'animal en el moment d'inscriure l'animal hauran de presentar el Carnet Sanitari del gos.

Article 20

En enregistrar els gossos perillosos els propietaris i/o posseïdors hauran d'acreditar la contractació d'una
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin
provocar a les persones i als altres animals, d'acord amb el que es disposa a l'article 3.4 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol.

Article 21

Hauran de ser comunicades al Registre Municipal, en un termini no superior a dos mesos des de la data del
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fet, les següents circumstàncies:

- mort o desaparició de l'animal
- transferència de la propietat o possessió de l'animal
- el canvi de domicili del titular de l'animal
- el canvi en el sistema o codi d'identificació
- qualsevol modificació de les dades que figuren en el cens.

Article 22

Les dades que figurin  en el  CMAD seran comunicades periòdicament  al  Registre  Genral  d'Animals de
companyia, dependent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Títol Tercer de les normes sanitàries i identificació

Article 23

1. Tot animal de companyia té el dret, i el propietari té el deure, d’oferir-li les degudes atencions sanitàries.

2.  Amb  aquesta  finalitat,  les  autoritats  administratives  podran  ordenar  la  realització  de  determinades
campanyes obligatòries per als animals de companyia, en la forma i en el moment que es determinin.

Article 24 

1. D'acord amb la normativa vigent, els posseïdors d'animals domèstics estaran obligats a vacunar-los i fer
els tractaments contra aquelles malalties objecte de prevenció.

2.  Cada  propietari  i/o  posseïdor  haurà  de  disposar  de  la  corresponent  cartilla  sanitària,  en  la  qual
s'especificaran les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la identitat del
propietari

3. El propietari de l'animal està obligat a vetllar per la seva salut, portant-lo a revisió veterinària sempre que
calgui i, com a mínim, un cop a l'any.

Article 25

1. Els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals veterinaris han de tenir un arxiu
amb la fitxa dels animals objecte de vacunació, o de tractament obligatori, el qual ha d’estar a disposició en
tot moment de l’autoritat competent.

2. L’Ajuntament només podrà utilitzar aquestes dades amb la finalitat d’estadística, de promoció i prevenció
sanitària, i de control dels animals domèstics i de companyia del Municipi. Sota cap circumstància podran
ser cedides per a interessos privats o comercials.

Article 26

1. Els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals han de comunicar a l’Ajuntament
tota  malaltia  de  declaració  i/o  comunicació  obligatòria  perquè,  independentment  de  les  mesures
zoosanitàries individuals, es puguin posar en marxa, si s’escau, les mesures higièniques i sanitàries de
protecció civil.

2. És obligació de tots els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals veterinaris,
comunicar puntualment als seus respectius clients propietaris d’animals, la data corresponent per l’aplicació
de la vacuna antirràbica.
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3.  Els  veterinaris  que  duguin  a  terme  vacunacions  antiràbiques  al  terme  municipal,  tan  si  són  de
l'Administració Pública com si treballen en l'àmbit privat, presentaran anualment el llistat de gossos vacunats
contra la ràbia a l'Ajuntament d'Ulldecona.

Article 27

En el cas que un animal sigui  sacrificat,  s’haurà de fer sota el control  i  responsabilitat d’un veterinari,  i
utilitzant un mètode que impliqui el mínim sofriment de l’animal i que li provoqui la pèrdua de consciència
immediata.

Article 28

En el cas que un animal domèstic mossegui o lesioni una persona, el seu propietari i/o posseïdor ha de
complir les següents obligacions:

a. Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona agredida o als seus representants legals, i a les
autoritats competents que ho sol.licitin.

b. Comunicar el fet al Servei de Sanitat, en el termini màxim de 24 hores.

c. Sotmetre a l’animal al període d’observació veterinària establert per la Llei, en el termini màxim de 24
hores. Aquesta observació veterinària es podrà realitzar en una consulta veterinària, i en el centre que a tal
efecte  disposi  l’Ajuntament,  essent  les  despeses  que  puguin  generar-se  a  càrrec  completament  del
propietari de l’animal.

d. Presentar al Servei de Sanitat el comprovant de l’inici d’observació veterinària en el termini màxim de 48
hores des que s’hagi produït.

Article 29 

Si  l’animal  agressor  és  rodamón  o  de  propietari  desconegut,  l’Ajuntament  assessorat,  i  revisat  per  un
veterinari, es farà càrrec de la seva captura i de la seva observació veterinària.

Article 30

1. Els propietaris i/o posseïdors de gossos hauran de proveir els seus animals amb alguns dels sistemes
d'identificació i amb les consdicions establertes en el Decret 328/1988, de 24 de desembre, dins dels tres
mesos següents a la data de naixement de l'animal.

2. Aquests sistemes seran els següents.

- Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.
-  Implantació d'un transponder -microxip- càpsula portadora d'un dispositiu electrònic que conté un codi
alfanumèric) que s'adapti al que estableix l'article 3 del Decret 328/1988, de 24 de desembre.

Títol Quart del comerç d’animals domèstics

Article 31

Queda totalment prohibida la venda ambulant d’animals domèstics de companyia i fora dels establiments
autoritzats, sense perjudici de la corresponent llicència que l’Ajuntament pugui expedir per a la seva venda
en el mercat setmanal dels divendres a Ulldecona.
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Article 32 

1. Els establiments de venda d’animals domèstics han d’estar en possessió de la corresponent llicència
municipal i fiscal, estar inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics, disposar dels requisits que demana la
reglamentació pròpia, tenir en perfectes condicions higiènico-sanitàries tant l’establiment com els animals
destinats  a  la  venda,  els  quals  estaran  perfectament  desparasitats  i  lliures  de  tota  malaltia,  essent
responsables els mateixos establiments de venda d’animals de les malalties d’incubació no detectades en el
moment de la venda.

2. Així mateix, també hauran de prendre mesures per a la possible eliminació de cadàvers i deixalles, sense
perjudici de la possibilitat d’establir un conveni amb els establiments veterinaris del municipi per realitzar
aquesta tasca de manera concertada.

Article 33

Els establiments de venda d’animals hauran de lliurar al comprador un document que indiqui la data de
venda, tipus, classe, raça, procedència i, en el seu cas, criador de l’animal.

Article 34

L’Ajuntament podrà inspeccionar , en qualsevol moment, els establiments de venda, guarda i cria d’animals
domèstics, incloent en les inspeccions patis, magatzems o altres tipus  d’habitatges.

Títol Cinquè del règim d’infraccions i sancions

Article 35

1. Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les obligacions que
estableix la present Ordenança.

2. Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança es qualificaran com a lleus, greus i molt greus,
d’acord amb la tipificació que s’estableix en els articles següents.

Article 36

Es qualificaran com a infraccions LLEUS les següents:

1. Que la presència d’un animal domèstic provoqui, de manera demostrada, una situació de perill, risc o
incomoditat per als veïns, altres persones o animals (art. 8).

2. La no existència en lloc perfectament visible i identificable d’un rètol, advertint l’existència d’un gos de
vigilància. (art. 7.2).

3. La circulació de gossos per la via pública sense corretja, cadena, collar o arnès (art. 9.1).

4. No recollir els excrements de la via pública i dipositar-los en contenidors d’escombraries (art. 9.5.)

5. Alimentar qualsevol tipus d’animal en la via pública (art. 9.7).

6. La possessió d’un gos o un gat no censat o la circulació d’aquests animals per la via pública, sense la
xapa censal, encara que estiguin censats (art. 9.1)

7. No comunicar al Cens Municipal d’Animals Domèstics la mort, desaparició, canvi d’adreça o propietari de
l’animal, el canvi en el sistema o codi d'identificació o qualsevol modificació de les dades que figuren en el
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cens en el termini de dos mesos des de la data dels fets (art. 21).

8. La possessió d’un gos o un gat no identificat per algun dels sistemes establerts per aquesta Ordenança
(art. 30.2)

9. La manca d’un arxiu complet,  per part  dels establiments veterinaris,  respecte els animals objecte de
vacunació o tractament obligatori (art. 25)

10. No lliurar al comprador, en el moment de la venda, un document que indiqui la data de venda, tipus,
classe, raça, procedència i, en el seu cas, criador de l’animal (art. 33).

Article 37

Els qualificaran com a infractors GREUS les següents:

1. La venda d’animals que no hagin estat desparasitats o que no estiguin lliures de malaltia (art. 32).

2. Fer donació d’un animal domèstic de companyia com a premi, recompensa o regal per altres disposicions
(art. 6.d).

3. La venda als menors de 14 anys i a incapacitats sense l’autorització dels que ostenten la pàtria potestat,
custòdia o titularitat d’aquells.

4. La presència d’animals en parcs infantils i zones de joc (art. 9.6).

5. La circulació i permanència de gossos i altres animals en piscines públiques i zones de bany (art. 9.8 i
11.3).

6. La venda d’animals domèstics fora dels establiments autoritzats (art. 31).

7. La manca dels requisits especificats per part dels establiments de venda d’animals domèstics (art. 32).

8. Reincidir en infraccions lleus.

Article 38

Es qualificaran com a infraccions MOLT GREUS les següents:

1. La tinença d’animals de companyia sense l’alimentació necessària i/o en instal.lacions inadequades, des
del punt de vista higiènico-sanitari i/o sense els tractaments veterinaris o vacunacions obligatoris (art. 4.1)

2. No realitzar els tractaments o mesures obligatòries que ordenen les autoritats administratives.

3. No comunicar les malalties de declaració o comunicació obligatòria (art. 26.1).

4. La tinença d’animals exòtics o salvatges sense l’autorització expressa de l’Ajuntament, o de l’autoritat
competent, i sota les condicions que s’especifiquen en l’art. 3 de la present Ordenança.

5. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol pràctica que els provoqui sofriment o
danys injustificats (art. 6.a).

6. Abandonar els animals (art. 6.b).

7. Practicar mutilacions als animals, llevat de les controlades per veterinaris en cas necessari, i per mantenir
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les característiques de la raça (art. 6.c).

8. Vendre animals a laboratoris o clíniques sense el control de l’Administració (art. 6.e).

9. L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats de tracte vexatori o degradant (art. 6.f).

10. El sacrifici de l’animal sense el preceptiu control i responsabilitat d’un veterinari (art. 27.).

11. En cas de mossegades o lesions provocades per un animal, l’incompliment d’allò establert en l’art. 28 de
la present Ordenança.

12. Reincidir en infraccions greus.

Capítol Segon - De les sancions

Article  39

1. Les infraccions de caràcter lleu podran ser sancionades amb multa fins a 90,00 euros.

2. Les infraccions de caràcter greu podran ser sancionades amb multa de 90,01 fins a 300,00 euros, d’acord
amb els criteris de graduació establerts en l’article següent.

3. Les infraccions de caràcter molt greu podran ser sancionades amb multa de 300,01 fins a 450,00 euros,
d’acord amb els criteris de graduació establerts en l’article següent.

4.  En  cas  d’infracció  molt  greu,  l’Ajuntament  podrà  comissar  l’animal,  essent  les  despeses  del  seu
manteniment  a  càrrec  del  propietari,  sense  perjudici  del  pagament  de la  corresponent  taxa  per  recollir
l’animal.

Article 40

En la imposició de sancions es tindran en compte a l’hora d’establir la quantia de les multes, els següents
criteris:

a. La transcendència social i el perjudici ocasionat per la infracció.

b. L’ànim de lucre il.lícit i el benefici obtingut en cometre la infracció.

c. La reiteració o reincidència en la comissió de les infraccions.

Article 41

La  imposició  de  qualsevol  sanció  prevista  en  aquesta  Ordenança,  no  exclou  la  responsabilitat  civil  i
l’eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre al sancionat.

Article 42

La  competència  per  a  la  instrucció  d’expedients  sancionadors  i  imposició  de  les  sancions  pertinents,
l’ostenten exclusivament les autoritats municipals. No obstant això, les autoritat locals podran adreçar a la
Generalitat  de  Catalunya  les  actuacions  practicades  perquè  exerceixi  la  competència  oportuna,  si  ho
considera convenient.

Disposicions Addicionals
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Primera:  Per a tot  allò  no previst  en aquesta Ordenança,  serà d’aplicació  el  que disposi  el  Reglament
d’Activitats  molestes,  insalubres,  nocives  i  perilloses,  i  la  legislació  vigent  en  aquesta  matèria  de  la
Generalitat de Catalunya, especialment la Llei 3/88 de 4 de març, de protecció dels animals; la Llei 3/94 de
modificació  de  la  Llei  3/88  i  la  Llei  5/95  de  21  de  juny,  de  protecció  dels  animals  utilitzats  per  a
l’experimentació i per a altres finalitats científiques, així com tots els Convenis Internacionals sobre trànsit
d’espècies protegides que siguin d’aplicació en l’Estat Espanyol.

Disposicions Transitòries

Única: Es concedeix un termini de 6 mesos, a partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança, perquè
els  propietaris  d’animals  regularitzin  la  seva  situació  i  els  inscriguin  en  el  Cens  Municipals  d’Animals
Domèstics.

Disposició Final 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop hagin transcorregut vint dies naturals, des de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Aquesta ordenança,  va  estar  aprovada inicialment  pel  Ple  Municipal  en sessió  celebrada el  dia  4  de
setembre de 2000 i  automàticament  definitiva  el  dia  13 de febrer  de 2001 i  el  text  íntegre d’aquesta
ordenança fou publicat en el BOPT núm. 46 del dia 24 de febrer de 2001.
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