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ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS  
 
 
 
TÍTOL I.  
 
NORMES DE CARÀCTER 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'aquesta denominació els animals salvatges, les espècies 
protegides de la fauna autòctona i els animals que es crien 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 pròpia natura. Aquestes circumstàncies podran 
donar lloc a exigir desprendre’s de l’animal i lliurar-lo a la societat protectora d'animals 
o altres institucions que els acullin. 
 
El nombre màxim d'animals permès per habitatge l’establiran els tècnics municipals 
competents, d'acord amb l'espai disponible i les condicions higienicosanitàries per al 
manteniment dels animals. Si un particular té algun animal de companyia amb la 
intenció de criar-lo amb possibles finalitats comercials, haurà de sol·licitar la 
corresponent llicència municipal.    
 
ARTICLE 4.   
 
4.1 La tinença d'altres animals domèstics, no qualificats de companyia, i d’animals 
exòtics o salvatges en domicilis particulars estarà sotmesa a l'autorització expressa 
d'aquest Ajuntament i la persona propietaria 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 quant a animals de fauna no 
autòctona: Les persones propietaries d'animals que pertanyen a espècies permeses 
pels tractats internacionals i ratificats per L'Estat espanyol, hauran d'acreditar-ne la 
procedència legal. En cap cas es permet la possessió d'animals salvatges de 
manifesta agressivitat o potencialment perillosos, així com d’animals susceptibles de 
poder provocar enverinaments per una mossegada o picada. 
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4.2 Animals de fauna autòctona: Queda prohibida la tinença d'aquests animals si estan 
protegits per la Llei 3/88, de protecció dels animals. 
 
4.3 Queda prohibida, dintre del nucli urbà i a menys de cent metres de qualsevol 
habitatge, la tinença d'animals solípedes (cavalls, mules, ases...), remugants (cabres, 
ovelles, vaques....), i suids (porcs, porcs senglars...). 
 
ARTICLE 5.  La criança domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres animals 
anàlegs, destinats exclusivament al consum familiar en domicilis particulars, tant si és 
en terrasses, terrats o patis, quedarà condicionada al fet que les circumstàncies de 
l’allotjament, l'adequació de les instal·lacions i el nombre d'animals ho permetin, tant 
en l'aspecte higienicosanitari com per la no existència d'incomoditats ni perills per als 
veïns o per a altres persones. 
 
Quan el nombre d'animals en les activitats a que es refereix aquest article sobrepassi 
el límit de 2 reproductors, serà necessària la prèvia obtenció de llicència municipal per 
realitzar-les. 
 
ARTICLE 6.  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 que 
l'autoritat municipal disposi, així com a facilitar un allotjament d'acord amb les 
exigències pròpies de la seva espècie, de conformitat amb el Decret 6/1999, de 26 de 
gener, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableixen les condicions de 
manteniment dels animals de companya. 
 
De conformitat amb la legislació aplicable, resta expressament prohibit:  
 
a) Maltractar o agredir físicament els animals ni sotmetre'ls a accions de crueltat que 
suposin dany o degradació. 
 
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 qui 
en tenen la pàtria potestat o la custòdia.  
 
f) Exercir la venda ambulant de qualsevol animal. Només l'autoritat municipal 
autoritzarà la venda d'animals domèstics, excloent-hi gossos i gats, en mercats i fires 
legalitzades.   
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g) Realitzar  actes  públics  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 7. En el cas d'incompliment per part de les persones propietàries, de les 
obligacions establertes en els paràgrafs anteriors, l'Administració municipal podrà 
disposar el trasllat dels animals a un establiment adient amb càrrec a aquelles i 
adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària. 
 
ARTICLE 8. 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, i el Decret 
6/99, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels 
animals de companyia. 
 
 
 
TÍTOL II. 
 
 
A) NORMES ESPECÍFIQUES PER ALS GOSSOS I GATS  
  
 
ARTICLE 9.  Són aplicables als gossos i als gats les normes de caràcter general que 
s'apliquen a tots els animals. 

 
ARTICLE 10.   Les persones propietàries de gossos i gats estan obligades a declarar 
la seva possessió quan aquests animals tinguin més de tres mesos, i presentaran a 
les oficines municipals la corresponent sol·licitud a l’efecte de donar-los d'alta, i en el 
seu moment de baixa en el cens d’animals de companyia d'aquest Ajuntament. Així 
mateix l'animal haurà d’estar identificat per un dels següents sistemes: tatuatge a la 
pell o implantació d’un microxip.  
 
ARTICLE 11. Qui faci transmissió d'un gos o un gat ho ha de comunicar dins d'un 
termini de quinze dies a les oficines municipals, fent esment del nom i domicili del nou 
posseïdor/a. 
 
ARTICLE 12. Els gossos de guarda han d'estar sota la vigilància de les persones que 
en tinguin la propietat o en siguin responsables, 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 del 
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 d’animals de 
companyia. 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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B) NORMES ESPECÍFIQUES PER A GOSSOS CONSIDERATS POT ENCIALMENT 
PERILLOSOS 
 
 
ARTICLE 13. Tenen  la  consideració  de gossos potencialment perillosos els que 
presentin una o més d’una de les circumstàncies següents: 
 
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a encreuaments d’aquestes: 
pit bull terrier, bull terrier de Staffordshire, terrier de Staffordshire americà, rottweiler, 
bullmastiff, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, Tosa japonès, 
Akita Inu, gos de presa canari i dòberman. 
 
b) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.  
 
c) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
 
ARTICLE 14. Tots els animals potencialment perillosos que pertanyen a l’espècie 
canina hauran d’estar identificats mitjançant un microxip. 
 
ARTICLE 15.  La tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos està 
sotmesa a la prèvia obtenció d’una llicència administrativa atorgada per l’Alcaldia, que 
requerirà el compliment  dels següents requisits per part de la persona interessada:  
 
a) Ser major d’edat.  
 
b) No haver estat condemnada 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 estar privada per resolució judicial 
del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. 
 

c)  No haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les 
sancions accessòries de les previstes en l’apartat 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, renovació de la llicència, 
haver estat sancionada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el 
moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagués 
estat complida íntegrament. 

 
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals 

potencialment perillosos. 
 
e) Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a    

tercers amb una cobertura no inferior a cent cinquanta mil dos-cents  cinquanta-tres  
euros (150.253 €) 
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Aquesta llicència tindrà un període de vigència de cinc anys i podrà ser renovada per 
períodes successius d’igual durada. 
 
ARTICLE 16. Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, masia, 
xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d’estar lligats a no 
ser que es disposi d’habitacle amb superfície, alçada i tanca adequades per a protegir 
les persones o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs. 
 
ARTICLE 17.  Les persones criadores, ensinistradores i comerciants d’animals 
potencialment perillosos hauran de disposar d’instal·lacions i mitjans adients per a la 
tinença. 
 
ARTICLE 18. La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada per la 
persona titular d’aquest al responsable del registre municipal d’animals potencialment 
perillosos en el termini màxim de quaranta-vuit hores des que es tingui coneixement 
dels fets. 
 
 
 
TÍTOL III. 
 
 PRESÈNCIA D'ANIMALS DOMÈSTICS A LA VIA PÚBLICA  
 
 
ARTICLE 19 . 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/àries o posseïdors/ores. 

 
A més hauran de circular amb morrió els gossos de raça potencialment perillosa i 
hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 
dos metres, sense que es pugui portar més d’un d’aquests gossos per persona. 
 
ARTICLE 20.  L’entrada de gossos o gats a tota mena de locals destinats a la 
fabricació, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments queda expressament 
prohibida. 
 
ARTICLE 21. També resta prohibida la presència de gossos o gats en locals de 
titularitat municipal. 
 
ARTICLE 22. Les persones propietàries d'establiments públics de tota mena, com ara 
hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similar, segons el seu criteri, podran 
prohibir l'entrada i permanència de gossos en els seus establiments. Tot i obtenint la 
seva autorització, s'exigirà per a l'esmentada entrada i permanència, que els gossos 
portin collar, el morrió col·locat i que vagin subjectes per corretja o cadena. 
 
Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança no són aplicables als 
gossos pigall dels invidents. 
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ARTICLE 23. El trasllat de gossos i gats per mitjà del transport públic es realitzarà 
d'acord amb les disposicions vigents. Els gossos pigall podran circular lliurament en els 
transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu propietari/ària i 
gaudeixin de les condicions higienicosanitàries i de seguretat que preveu l'Ordenança. 
 
ARTICLE 24.  Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals 
a les piscines públiques, parcs, jardins, parcs infantils i equipaments esportius. 
 
ARTICLE 25.  Queda prohibit que els gossos o els gats utilitzin les fonts públiques per 
a abeurar. 
 
ARTICLE 26.  Queda prohibit, en general, donar menjar i beure als animals en llocs 
públics. 
 
ARTICLE 27. Les persones  posseïdores de gossos i gats han d'adoptar mesures per 
a no embrutar amb les deposicions fecals dels animals les voravies, zones de 
vianants, zones enjardinades i en general qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. 
Aquestes persones són responsables de recollir els excrements convenientment, 
mitjançant bosses de plàstic o de paper o recollirdor especialmente indicat a aquest 
efecte. 
 
Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques i, en 
general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. 
 
Les persones propietàries dels animals són responsables de l'eliminació correcta 
d'aquestes deposicions. En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els 
agents de l'autoritat municipal podran requerir la persona propietaria o la que condueixi 
el gos perquè procedeixi a retirar les deposicions de l'animal. En cas de no ser atesos 
en el seu requeriment, faran la denúncia pertinent. 
 
ARTICLE 28. La persona posseïdora 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 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 29.  Està prohibit abandonar animals, però si el propietari/ària d'un animal no 
pot continuar tenint-ne la custòdia, haurà de lliurar-lo a una societat protectora 
d'animals i comunicar aquest fet al servei municipal corresponent perquè consti en el 
cens. 
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ARTICLE 30.  Es considerarà animal abandonat aquell que no porti cap identificació 
censal o cap identificació de l'origen o de la persona propietàriai, o aquell que circuli 
sense ser conduït per una persona en vies interurbanes i no porti la placa 
d'identificació sanitària. 
 
ARTICLE 31.  Els animals anteriorment esmentats seran recollits pel servei competent 
i retinguts per un període de vuit dies, durant el qual podran ser recuperats per la 
persona que acrediti ser-ne l’amo o posseïdor i si l’animal es troba identificat s’avisarà 
el propietari o propietària i aquests tenen un Termini de deu dies per recuperar-los, 
prèvi abonament de les despeses que hagi originat mantenir-los.  
 
L'Ajuntament podrà concertar la prestació d'aquest servei de recollida amb particulars 
o entitats públiques. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense ser recollits per les persones propietàries o 
posseïdores, es procedirà a  donar-los en adopció o a lliurar-los a la societat protectora 
d'animals. 
 
 
 
TÍTOL V. 
 
NORMES SANITÀRIES  
 
 
ARTICLE 32.  Els veterinaris i veterinàries de l'Administració pública, les clíniques i els 
consultoris veterinaris han de tenir un arxiu amb la fitxa clínica dels animals, el qual ha 
d'estar a disposició de l'autoritat competent.  
 
ARTICLE 33.  Qualsevol veterinari/ària té l’obligació de comunicar tota malaltia 
transmissible de l'animal a l’Ajuntament perquè, independentment de les 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/ària i 
utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que li provoquin una pèrdua de 
consciència immediata.  
 
ARTICLE 34 . Tot animal de companyia té dret i la persona propietària té el deure 
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 35 . Cada persona propietària 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 d’identitat de la persona propietària. 
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ARTICLE 36. Anualment han de ser vacunats els gossos, i altres animals domèstics, 
segons el calendari que es determini, portant-ne el control en la targeta sanitària 
oportuna. 
 
ARTICLE 37 . Les persones propietàries de gossos o d’altres animals, que hagin 
causat lesions a persones per motiu d'agressió, mentre es mantinguin les condicions 
epidemiològiques actuals, estan obligades a: 
 
1. Facilitar  les  dades  de  l'animal   agressor  i  les seves pròpies a la persona 
agredida, als representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin. 

 
 2. Comunicar-ho, en un termini màxim de vint-i-quatre hores posteriors als fets, a la 

Prefectura de la Policia Local 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/ària. 

 
 4. Presentar a la Prefectura de la Policia Local, la documentació sanitària de l’animal i 

el certificat de l'observació veterinària, en un termini no superior a les quaranta-vuit  
hores després d’haver-se produït la lesió, i al cap de catorze dies d'iniciada 
l'esmentada observació. 

 
 5. Comunicar a la Prefectura de la Policia Local qualsevol incidència que es produeixi 

(mort de l'animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat, etc.) durant el període 
d'observació veterinària. 

 
 6. Quan les circumstàncies ho aconsellin o ho consideri necessari l'autoritat municipal, 

aquesta podrà obligar a recloure l'animal agressor al dipòsit 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. 
 
ARTICLE 38.  Quan hagi estat sol·licitada la instal·lació d'un circ en el qual, entre altres 
atraccions, porti l'exhibició d'animals, l'Administració municipal podrà dur a terme 
l'oportuna inspecció sanitària prèvia a la iniciació de l'activitat. 
 
 
TÍTOL VI. 
 
DE LES INFRACCIONS I SANCIONS  
 
 
ARTICLE 39.  D'acord amb el que disposa l'article 21 apartat n) 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 l’Alcaldia d’aquest Ajuntament o proposada per 
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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 40.  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, així com al que disposa 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol. 
 
ARTICLE 41. Les infraccions d'aquest títol es classifiquen en lleus, greus o molt greus. 
En situacions d'infracció reiterada (més de quatre vegades en les faltes lleus i dues 
vegades en les faltes greus i molt greus) l'animal podrà ser comissat per l'Ajuntament. 
  
Aquest comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador 
corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s’ha de donar a 
l’animal comissat. Les despeses que es generin pel manteniment de l'animal seran a 
càrrec de la persona propietària. 
 
 
 QUADRE DE SANCIONS   
 

                                                                                                   Grau sanció  
 
          Art.4    Tinença d'animals domèstics no qualificats 

            de  companyia  i  animals  salvatges sense 
            autorització .........................                                             Molt greu 
Art.6    Mantenir els animals en condiciones higiè- 
            niques i sanitàries no adequades.........                           Greu 
Art.6    Mantenir els animals en instal·lacions in- 
            degudes..................................                                         Molt greu 
    6.a) Maltractar els animals....................                                  Molt greu 
    6.b) Abandonar-los.............................                                     Molt greu 
    6.c) Practicar-los  mutilacions no  controlades 
           pels veterinaris.........................                                        Molt greu 
    6.d) Donar-los com a premi, recompensa  o regal                 Lleu 
           de compensació per altres adquisicions...                       Lleu 
    6.e) Vendre'ls a menors de 14 anys i a discapa-                    
            citats.................................................................               Greu 
    6.f)  Venda ambulant d'animals de companyia…...                Greu 
    6.g) Ús d'animals en espectacles,  lluites i altres   
           activitats que els poden  ocasionar sofriment...               Molt greu 
Art.10  No censar els gossos....................................                  Greu 

         Art. 10 No identificar un animal domèstic………….                 Greu 
Art.12  No tenir els gossos  de vigilància en  les  
            degudes condicions de seguretat...................                Molt greu 
Art.12   No col·locar el rètol preceptiu.............………                 Greu 
Art.19  Portar l’animal deslligat a la via pública……..                 Greu 
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Art.20-21 L'entrada de gossos i gats en  els locals  
           assenyalats en aquests articles………………                 Greu 
Art.24  Circulació  o  permanència de gossos o al- 
             tres  animals  a les  piscines  públiques, 
             parcs, jardins, parcs infantils i  equipa- 
             ments esportius............................................                 Lleu 
Art.25   Utilitzar les fonts públiques per abeurar.                       Lleu 
Art.26   Donar menjar als animals en llocs públics                    Lleu 
Art.27   Embrutar  les  vies  públiques i qualsevol   
             lloc  destinat  al  trànsit o esbarjo dels  
             ciutadans  amb   deposicions  fecals  dels 
             gossos i gats................................................                  Lleu 
Art.32   No disposar de l'arxiu preceptiu..........                           Molt greu 
Art.33   No comunicar a l'Ajuntament les malalties 
             transmissibles..............................................                  Molt greu 
Art.33  Sacrificar un animal sense control veterinari..                Molt greu 
Art.35  No disposar de cartilla sanitària...................                   Greu 
Art.36  No vacunar els  animals domèstics de companyia                               
            o no fer-los els tractaments obligatoris……….              Molt greu 
Art.37.1 No facilitar les dades de l'animal  agressor ...              Molt greu. 
Art.37.2 No comunicar els fets a l'Ajuntament......                      Molt greu 
Art.37.3 No sotmetre l'animal agressor a observació   
             veterinària.........................................................              Molt greu 
Art.37.4 No presentar la  documentació  sanitària i el  
             certificat veterinari..............................................             Molt greu 
Art.37.5 No comunicar les  incidències  que es pro- 
              dueixin durant el període d'observació............              Greu 
 
 
 

Grau de la sanció* Multa (Euros) 

Molt greu De 2.001 a 20.000 € 

Greu De 401 a 2.000 € 
Lleu De 100  a 400€ 

 
 
* Per acord plenari de 27 d’abril de 2010 es va adequar el regim sancionador en 
relació a la quantia de les multes al que es preveu en l’article 46 del decret 
Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció 
d’animals. Es modifica el primer quadre d’infraccions generals que es contempla a 
l’article 41 de l’ordenança i s’estableix la competència municipal en les infraccions 
tipificades a l’ordenança diferents a les contemplades en el Decret Legislatiu 
2/2008. 
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QUADRE D’INFRACCIONS DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILL OSOS 
 
A més de les infraccions de caràcter general, als efectes de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, tindran la 
consideració d’infraccions administratives les següents: 
 
- No estar en possessió de la llicència administrativa per a la tinença de 
   gossos considerats potencialment perillosos ……………….. …………     Greu 
 
- No renovar la llicència administrativa per a la tinença de gossos 
 considerats potencialment perillosos ……………………………….…..         Lleu 
 
- No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos considerats 
 potencialment perillosos ………..……………….. …………………………..  Lleu 
 
- No complir les mesures de seguretat establertes per als llocs que 
 alberguin gossos potencialment perillosos..……………………………….    Greu 
 
- Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional 
 oficial ………………………………………………………………………….    Greu 
 
- Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les 
 parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics 
 en general ………………………………………. …………………………….. Greu  
 
- Adquirir un gos considerat potencialment perillós persones menors 
 d’edat o privades judicialment o governativament de tenir-ne……..………  Greu 
 
- Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades….…………………    Molt greu 
 
- Participar en la realització de combats de gossos en els termes que 

 s’estableixen legalment……..….….…………………………………..        Molt  greu  
 
 

 
                   Grau de la sanció                   Multa__________  

 
Molt greu                      de 1.502,53 a 30.050,61 € * 
Greu                              de    150,25 a  1.502,53 € 
Lleu                               de      60,10 a     150,25 € 

 
 

* La competència per aplicar aquesta sanció ha estat delegada per part de la 
Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, segons l’Acord adoptat 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 9 de juliol de 2002. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL .  
 
L’ajuntament podrà substituir la tramitació del procediment sancionador o en el seu 
cas si l’execució de la sanció de multa, per mesures alternatives a la sanció 
orientades a millorar el respecte a les normes en relació a la tinença d’animals i 
convivència, i tindran per objecte conscienciar a la ciutadania sobre la 
responsabilitat com a infractors i les conseqüències derivades del seu 
comportament i la reeducació envers valors com la cura i respecte als animals i 
l’entorn. 
 
L'Ajuntament també pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació 
econòmica dels danys i els perjudicis causats per altres reparacions equivalents en 
espècie consistents en l'assistència a sessions formatives, participació en activitats 
cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat, sempre que hi hagi 
consentiment previ dels interessats, tret que la llei imposés el seu caràcter 
obligatori. 
 
Quan, segons el previst en la present Ordenança, s'imposin sancions no 
pecuniàries,siguin alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i 
durada es farà, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat i els criteris 
enunciats en els paràgrafs anteriors.” 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Amb l'aprovació d'aquesta Ordenança queda 
modificada l'Ordenança sobre tinença d’animals aprovada per aquest Ajuntament el 16 
d’abril de 1997. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. Les modificacions d’aquesta Ordenança entraran en vigor un cop 
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la publicació del 
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
DILIGÈNCIA.  Per fer constar que la present Ordenança va ser aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament el dia 17 d'abril de 1997 i modificada en sessions plenàries de dates 30 de 
maig de 2002 i 22 de desembre de 2011. 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 2 de març de 2012  
 
 
L’Alcalde, 
 
 
 
Jordi San José Buenaventura. 
 
 


