
Ordenança municipal NÚM.16

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS

TÍTOL I

NORMES DE CARÁCTER GENERAL

Article 1.- Aquesta ordenança regula la tinença d’animals domèstics de companyia i d’altres en
el terme municipal.

Article 2.- són animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure
amb les persones.
Resten exclosos d’aquest denominació els animals salvatges, les espècies protegides de la
fauna autòctona i els animals que es cries per a la producció de carn, pell o algun altre
producte útil per a les persones, En resten exclosos també els animals de càrrega i els que
treballen en l’agricultura.

Article.- 3 Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals domèstics de companyia en
els domicilis particulars, sempre que les circumstàncies de l’allotjament en l’aspecte higiènic ho
permeti i que no es produeixi cap situació de perill o d’incomoditat per als veïns o per a altres
persones en general o per al mateix animal, que no siguin derivades de la seva mateixa natura.
Aquestes circumstàncies podran donar lloc a exigir el seu despreniment i el seu lliurament a la
societat protectora d’animals o altres institucions que els aculli.

El nombre màxim d’animals permès per habitatge ho establiran els tècnics municipals
competents, d’acord amb l’espai disponible i les condicions higienico-sanitaries per al seu
manteniment. Si un particular té algun animal de companyia amb la intenció de criar amb
possibles finalitat comercial, haurà de sol·licitar la corresponent llicència municipal.

Article 4.

4.1 la tinença d’altres animals domèstic, no qualificats com de companyia, d’animals exòtics i/o
salvatges en domicilis particulars estarà sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament
i el propietari s’haurà de comprometre per escrit a complir les condicions d’higiene i de
seguretat. Aquesta autorització es concedirà sempre que es compleixin les condicions
següents quan animals de fauna no autòctona-. Els propietaris d’animals que pertanyen a
espècies permesa pels tractats internacionals i ratificats per l’Estat espanyol, hauran d’acreditar
la seva legal procedència, En cap cas es permet la possessió d’animals susceptibles de poder
provocat enverinaments per la seva mossegada o picada.

4.2 Animals de fauna autóctona. Queda prohibida la tinença d’aquests animals si estan
protegits per al Llei 3/88 de protecció dels animals.

Article 5.- Les persones propietàries d’animals de companyia estaran obligades a
proporcionar-los l’alimentació i cures adients, tant en tractaments preventius de malalties com
de guariments, i a aplicar les mesures sanitàries preventives de l’autoritat municipal disposo,
així com a facilitar un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.

De conformitat amb lla legislació aplicable, resta expressament prohibit.
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a) Maltractar o agredir físicament els animals ni sotmetre’ls a accions de crueltat que suposin
dany o degradació d’aquells.

b) Abandonar-los
c) Practicar-los mutilacions, llevat 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 distinta a la transacció onerosa d’animals.
e) Vendre’ls als menors de catorze anys i a discapacitats sense l’autorització dels que en

tenen la pàtria potestat o la custòdia.
f) Exercici la venda ambulant de qualsevol animal. Només l’autoritat municipal podrà disposar

dels animals a un establiment adient amb càrrec a aquells i adoptar qualsevol altra mesura
addicional.

g) Realitzar actes públic o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals es mati, fereixi
o hostilitzi els animals.

h) Mendicar en la via pública utilitzant com a reclam qualsevol animal.

Article 6.- En el cas d’incompliment per part dels propietaris de les obligacions establertes en
els paràgrafs anteriors, l’Administració municipal podrà disposar el trasllat dels animals a un
establiment adient amb càrrec a aquells i adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària.

Article 7.- En tot allò que no estigui previst en aquesta Ordenança en relació amb els animals,
s’aplicarà la Llei 3/88, de 4 de març, de protecció dels animals.

TÍTOL II. NORMES ESPECÍFIQUES PER ALS GOSSOS I GATS.

Article 8. - Són aplicables als gossos les normes de caràcter general que s’apliquen a tot els
animals.

Article 9.- Els/les propietaris/àries de gossos estan obligats/des a declarar la seva possessió
quan aquesta animals siguin majors de 3 mesos i presentaran a les oficines municipals el
corresponent full de control als efectes de donar-los d’alta i en el seu moment de baixa del cens
caní d’aquest Ajuntament. 

Article 10.- Qui faci transmissió d’un gos ho ha de comunicar dins d’un termini de 15 dies a les
oficines municipals, fent esment del nom i domicili del nou posseïdor/a.

Article 11.- Els gossos de guarda han d’estar sota la vigilància dels seus propietaris/àries o
persones responsables, els/les quals han de tenir-los de manera que els vianants no prenguin
cap mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte que ha de guardar. Aquest recinte haurà
d’estar convenientment senyalitzat advertint el perill per l’existència d’un gos vigilant.

Les persones que utilitzin gossos per a la vigilància d’obres els hauran de procurar aliment,
allotjament i cures adequades i els tindran inserits en el cens de gossos. La no retirada del gos,
un cop acabades les obres es considerarà com un abandonament i serà sancionat com a tal.
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TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS A LA VIA PÚBLICA.

Article 12.- A la via pública els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collaret amb la
placa de control sanitari. Els gossos, la perillositat dels quals sigui raonablement previsible,
tenint en compte la seva naturalesa i característiques, hauran de circular amb morrió.

“A les vies públiques i als llocs i espais d’ús públic en general els gossos hauran d’anar lligats i
proveïts de les corresponents cadena i collar i, en tot moment, hauran d’estar sota la vigilància
dels seus propietaris o posseïdors.

A més hauran de circular amb morrió els gossos, la perillositat dels qual no aconselli. A
aquestes efectes les següents races i cruament de gossos d’actac i defensa, queden tipificats
com a potencialment perillosos: pitbull, sataffordshire, terrier, rotteiler, bull terrir, dogo argenti,
fila brasiler, tosa japonès, gos de presa canari, doberman.... i altres que puguin ser inclosos en
el futur. 

També s’haurà de considerar dins d’aquesta categoria animals d’altres races que, per
circumstàncies especial, tinguin comportament agressius”.

Article 13.- Queda prohibida la presència de gossos o gats en locals de titularitat municipal.

Article 14.- Els/les propietaris/àries d’establiments públics de tota mena, tals com hotels,
pensions, restaurants, bars, cafeteries i similar segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i
permanència de gossos en llurs establiments. Encara obtenint la seva autorització, s’exigirà per
a l’esmentada entrada i permanència que els gossos portin el seu collar , la identificació censal,
el morrió col·locat i que vagin subjecte per corretja o cadena.

Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança no són aplicables als gossos
pigall dels invidents.

Article 15.- Queda prohibit que els gossos o els gats utilitzin les fonts públiques per a abeurar.

Article 16.- queda prohibit donar de menjar i beure als animals en lloc públics.

Article 17.- Els/les posseïdors/es de gossos i gats han d’adoptar mesures per a no embrutar
amb les deposicions fecals dels animals les voravies, zona de vianants, zones ajardinades i en
general qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, Els/les posseïdor/res de gossos són
responsables de recollir els excrements convenientment, mitjançant bosses de plàstic o paper o
recollidor especialment indicat a l’efecte.

Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques i, en general, a
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.

Els/les propietaris/àries dels animals són responsables de l’eliminació correcta d’aquestes
deposicions. Cas que en produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal podran requerir a retirar les deposicions de l’animal. Cas de no ser atesos en el seu
requeriment es realitzarà la denúncia pertinent.

Article 18.- El/la posseïdor/a d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del
propietari/ària, es responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones, a
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les coses, a les vies i als espais públics i al medi ambient en general, d’acord amb el que
estableix l’article 1905 del Codi Civil.

TÍTOL IV. RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS

Article 18.- Està prohibit abandonar animals, però si el propietari d’un d’aquells no pot
continuar amb al seva custodia, haurà de lliurar-lo a una societat protectora d’animals i
comunicar aquest fet al servei municipal corresponent per a la seva constància en el cens.

Article 19.- Es considera gos abandonat aquell que no porti cap identificació censal o cap
identificació de l’origen o del propietari, o aquell que circuli sense ser conduït per una persona
en vies interurbanes i no porti la placa d’identificació sanitària.

Article 20.- Els gossos anteriorment esmentats seran recollits pel servei competent i retinguts
per un període de 5 dies, durant el qual podran ser recollits per la persona que acrediti ser el
seu amo o posseïdor. L’Ajuntament podrà concertar la prestació d’aquest servei de recollida
amb particulars o entitats públiques.

Quan el cos recollit sigui portador de collaret o placa sanitària, o qualsevol altra identificació,
s’avisarà al propietari, que disposarà d’un termini de 10 dies per recuperar-lo, abandonant
prèviament les despeses que hagi originat el manteniment.

Transcorreguts els esmentats terminis sense ser recollits per les persones propietàries o
posseïdores, es procedirà a donar-los en adopció, lliurar-los a la societat protectora d’animals o
a sacrificar-los eutanàsicament.

TITOL V. NORMES SANITÀRIES

Article 21. Els veterinaris de l’Administració pública, les clíniques i els consultoris veterinaris
han de tenir un arxiu amb al fitxa clínica dels animals, el qual ha d’estar a disposició de
l’autoritat competent.

Article 22.- qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia transmissible de l’animal
a la Regiduria de Salut Pública i consums, perquè, independentment mesures zoosanitàries
individuals, es posin en marxa les corresponents mesures higièniques i sanitàries de protecció
civil.

Si cal sacrificar  l’animal, s’haurà de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari i utilitzant
mètodes que impliquin el mínim sofriment i que li provoquin una pèrdua de consciència
immediata.

Article 23.- Tot animal de companyia té dret i la persona propietària té el deute d’oferir les
degudes condicions sanitàries. Amb aquesta finalitat les autoritats administratives podran
ordenar l’execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries per als animals de
companyia en la forma i en el moment que es determini.

Article 24.- Cada persona propietària i/o posseïdora haurà de disposar de la corresponent
documentació sanitària en la qual s’especificaran les característiques de l’animal, el seu estat
sanitari i les dades precises de al identitat de la persona propietària.
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Article 25.- Anualment han de ser vacunats els gossos i altres animals domèstics, segons el
calendari que es determini, portant el control a la targeta sanitària oportuna.

Article 26.- Les persones propietàries de gossos, els quals hagin causat lesions a les persones
per motiu d’agressió, mentre es mantinguin les condicions epidiomològiques actuals, estan
obligades a:

1.- Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
2.- Comunicar-ho en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a la Regiduria de Salut
Pública i Consums d’aquest ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
3.- Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria i seguir les disposicions que
determini el veterinari.
4.-Presentar a la Regiduria de Salut Pública i Consums, on aquesta determini, la documentació
sanitària del gos i el certificat de l’observació veterinària, en un termini no superior a les 48
hores de produïda la lesió i als 14 dies d’iniciada l’esmentada observació.
5.- Comunicar a la Regiduria de Salut Pública i Consums qualsevol incidència que es produeixi
(mort de l’animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat, etc) durant el període d’observació
veterinària.
6- Quan les circumstàncies no aconsellin i/o consideri necessari l’autoritat municipal o de
l’entitat supramunicipal delegada per al període d’observació veterinària.

Si l’animal té propietari/ària conegut/da, les despeses de manteniment aniran al seu càrrec.

TÍTOL VI. DE LES INFRACCIONS I SANCIONS

Article 27.- D’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, la infracció dels preceptes d’aquesta ordenança serà sancionada per
aquest Ajuntament o proposada per aquest a altres instàncies de l’Administració quan per la
naturalesa o la gravetat de la infracció, la sanció que es vulgui imposar sigui superior a la
quantitat màxima permesa.

Article 28.- El règim d’infraccions i sancions d’aquesta ordenança s’adapta al que es disposa
en els articles del Títol XII  de la Llei de protecció dels animals, de 4 de març de 1988, i la seva
modificació per la Llei 3/1994 de 20 d’abril.

Article 29.- Les infraccions d’aquest títol es classifiquen en lleus, greus o molt greus. En
situacions d’infracció reiterada (més de 4 vegades en les faltes lleus, 2 vegades en les faltes
greus i en faltes molt greus) l’animal podrà ser decomissat per l’Ajuntament per un termini no
inferior a un any. Les despeses que es generin pel manteniment de l’animal serà a càrrec de la
persona propietària.

QUADRE DE SANCIONS                    Grau sanció

 Tinença d’animals domèstics no qualificats
De companyia i animals salvatges sense 
Autorització.........................................................              Molt greu
 Mantenir els animals en condicions higièniques
I sanitàries no adequades ........................................       Greu

 Mantenir els animals en instal·lacions indegudes..     Molt greu
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 Maltractar el animals ..............................................    Molt greu
 Abandonar-los ....................................................... .   Molt greu
 Practicar-los mutilacions no controlades pels
veterinaris .....................................................................    Molt greu
 Donar-los com a premi, recompensa, o regal de
compensació per altres adquisicions ...........................    Molt greu
 Vendre’ls a menors de 14 anys i a discapacitats .....  Molt greu
 La venda ambulant d’animals de companyia..............Greu
 L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres
activitats que els poden ocasionar sofriment................... Molt greu  
.    No censar els gossos.................................................  Greu
 No tenir els gossos de vigilància amb les degudes
condicions de seguretat ..................................................  Molt greu
 No col·locar el rètol preceptiu .....................................Greu
 No portar morrió els gossos perillosos ....................... Molt greu
 L’entrada de gossos i gats en establiments públics.... Greu
 Circulació o permanència de gossos o altres animals
 en equipaments municipals..............................................  Lleu
.Utilitzar les fons públiques per abeurar .......................Lleu
 Donar menjar als animals en lloc públics..................... Lleu
 Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinar
al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions
fecals dels gossos i gats ..................................................  Greu
 No comunicar a l’Ajuntament les malalties 
transmissibles ................................................................... Molt greu
 Sacrificat un animal sense control veterinari................Molt greu
 No disposar de cartilla sanitària ................................. Greu
 La no vacunació o la no realització de tractaments
Obligatoris als animals domèstics de companyia.............. Molt greu
 No facilitar les dades de l’animal agressor ................  Molt greu
 No comunicar el fets a l’Ajuntament ........................... Molt greu
 No sotmetre a l’animal agressor a observació 
veterinària ........................................................................  Molt greu
 No presentar la documentació sanitària i el 
certificat veterinari .............................................................. Molt greu
 No comunicar les incidències que es produeixin
durant el període d’observació .......................................... Molt greu

Grau de sanció                                                          Multa

Molt greu                                                  500,00€
Greu                                                         250,00€
Lleu                                                            50,00€

DISPOSICIÓ FINAL   
Aquesta Ordenança va ser modificada pel ple ordinari de l'Ajuntament d' Argençola, celebrat el 30
d'octubre de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 29 de desembre de
2015 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
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Toni Lloret Grau                                     Sònia Duran Carrero
El Batlle                                                  La Secretària Interventora acctal

Plaça Lluís Maria Xirinacs  s/n     08717-Argençola    Telf i fax 938092000    E-mail argensola@diba.cat

www.argencola.cat

7

mailto:argensola@diba.cat

	Ordenança municipal NÚM.16
	ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS
	NORMES DE CARÁCTER GENERAL
	TÍTOL IV. RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS


	Article 18.- Està prohibit abandonar animals, però si el propietari d’un d’aquells no pot continuar amb al seva custodia, haurà de lliurar-lo a una societat protectora d’animals i comunicar aquest fet al servei municipal corresponent per a la seva constància en el cens.

