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PREÀMBUL
En els darrers anys s'han produït canvis significatius en la ciutadania en relació amb la
sensibilitat envers els animals, pel que fa a considerar el respecte de l'espècie humana pels
drets dels animals com a base de la coexistència de les espècies en el món. Els vincles
afectius amb els animals de companyia són molt importants per a moltes persones. La
convivència amb els animals en l'entorn urbà, com cal cuidar-los, les obligacions que
comporten... tot això conforma una sèrie de deures i drets de les persones envers els
animals, dels quals cal tenir una cura especial.
Davant del nou marc legislatiu establert pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprovà el Text refós de la llei de protecció dels animals, les necessitats a cobrir per les
problemàtiques descrites, i davant la necessitat de sancionar determinades conductes no
previstes per la normativa local vigent, s’ha elaborat la present ordenança que pretén
regular la tinença i criança dels animals domèstics i de companyia, adequant el seu
contingut a la Llei de protecció dels animals vigent.

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte i finalitat.
La present Ordenança té per objecte regular la protecció, el control i la tinença d’animals i,
en especial, la interrelació entre les persones i els animals en aspectes de convivència
humana amb una doble finalitat: la protecció, la seguretat i la salut de les persones, i la
protecció i el benestar dels animals, en el marc establert en la legislació general i amb
independència del lloc de residència de les persones que en són propietàries.
Així mateix, l’ordenança té com a finalitat els següents punts:
Tenir en compte els drets dels animals per assolir el màxim nivell de protecció i
benestar, doncs, els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica i
també de moviment voluntari.
Essent sabedors dels beneficis que aporten a les persones, cal afavorir una
responsabilitat més elevada i una conducta més cívica dels veïns en la defensa i
preservació dels animals.
Incidir en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut públiques, i regular la
convivència entre animals i persones reduint al màxim les molèsties que es puguin
ocasionar.
Prohibir i sancionar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats
d’ansietat i por, així com les conductes incíviques dels seus propietaris, en especial
les miccions i deposicions fecals en la via pública.
Article 2. Àmbit d’aplicació.
Els preceptes continguts en aquesta Ordenança seran d’aplicació en tot el terme municipal
de Vilagrassa.
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Article 3. Fonament jurídic.
Aquesta normativa es fonamenta en les potestats i competències que estableix la legislació
general:
- El Text Refós de la Llei municipal i el règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999, de
21 d’abril.
- La Llei 57/2003, de 16 de desembre.
La legislació específica:
- El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei de
protecció dels animals.
Les competències previstes a la legislació complementària:
- La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
- El Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment
dels animals de companyia.
- La Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per experimentació i per
altres finalitats científiques.
- Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos potencialment
perillosos.

Article 4. Definicions
1. Als efectes de la prenent ordenança s’entén per:
Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna
salvatge. També tenen aquesta consideració els animals que es crien 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.
Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes
d’aquesta ordenança, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos,
els gats i les fures.
2. Pel que fa a la resta de definicions aplicables, cal remetre’s a les definicions que
puguin regular-se en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals.
3. Estaran subjectes a la obtenció prèvia de la llicència municipal segons la normativa
mediambiental vigent en cada moment per a les activitats basades en la utilització
dels animals.
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TÍTOL I. NORMES GENERALS DE TINENÇA D’ANIMALS.
CAPÍTOL ÚNIC
Condicions de la tinença en general.
Article 5. Animals de companyia
1. L’Ajuntament de Vilagrassa, amb caràcter general, permet la tinença d’animals de
companyia en els domicilis particulars sempre que les circumstàncies de
l’allotjament en l’aspecte higiènic ho permetin i sempre que la seva presència no
representi un risc, un perill o incomoditat per als veïns o per altres persones en
general, o bé per al mateix animal o per a altres animals. Aquests 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.
2. 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, ho haurà de comunicar
prèviament a l’ajuntament. Amb caràcter general es limita a 3 la presència
d’animals en un mateix habitatge entre gossos i gats.
3. Aquesta autorització no afecta les relacions estrictament privades derivades de la
propietat horitzontal o d’altres que es produeixin.
4. Els propietaris i posseïdors d’animals de convivència humana estan obligats a
mantenir-los en bones condicions higiènicosanitàries, de benestar i de seguretat, i
han de donar-li l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut. En operacions de
trasllat, cal complir el que estableix la via reglamentària.

Article 6. Animals no considerats de companyia
1. La tinença d’altres animals domèstics, no qualificats com de companyia, i d’animals
salvatges o exòtics en domicilis particulars, estarà sotmesa a l’autorització expressa
d’aquest Ajuntament, sense perjudici de les autoritzacions corresponents establertes
per la Generalitat de Catalunya o per altres organismes de l’Administració Pública.
L’autorització que concedeixi l’Administració municipal quedarà subjecte al
compliment de les condicions següents:
a. La custòdia de l’animal no ha de representar cap perill sanitari, ni
incomoditat pels veïns, o altres animals.
b. Es tindrà en compte si les comunitats de veïns-propietaris han previst la
possibilitat de tinença d’animals en els habitatges i no hi hagi cap
impediment sobre això en el reglament de les referides comunitats.
L’autorització determinarà les obligacions del propietari de l’animal no
considerat de companyia. Es farà referència a les condicions
higiènicosanitàries i les referents a l’absència de molèsties i perillositat per
part de l’animal.
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c. Estar en possessió dels permisos administratius corresponents (CITES,
certificats sanitaris).
d. Estar donat d’alta, si s’escau, a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i
disposar de llicència ambiental, en el cas que així correspongui.
e. La persona posseïdora d’un animal salvatge o exòtic que es permesa, no pot
exhibir-los ni passejar-los pels espais i ves públiques i ha de tenir subscrita
una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
2. La tinença d’aquests animals en domicilis particulars també queda condicionada al
compliment de les normes previstes a la Llei de protecció dels animals.
3. En cap cas es permet la possessió d’animals susceptibles de poder provocar
enverinament per la mossegada o picada.
4. Queda prohibida, dintre del nucli urbà la tinença d’animals solípedes (cavalls,
mules, ases...), remugants (cabres, ovelles, vaques...) i suids (porcs, porcs
senglars...) i fora del nucli urbà caldrà atendre les distàncies establertes al POUM
municipal.
5. La tinença d’animals, en general, estarà condicionada a la seva utilitat o nocivitat en
relació a les persones i a la possible existència de perills o incomoditats per al
veïnatge i per a la ciutadania.
6. La tinença d’aus de corral, coloms, conills i altres animals de cria està condicionada
a les característiques de l’habitatge i de la zona (rural o urbana). El nombre
d’animals no haurà d’excedir dels límits a partir dels quals es consideri una activitat
econòmica tipificada. Aquest nombre màxim serà valorat pels tècnics municipals i
els veterinaris de l’Administració, ja que estan capacitats per avaluar aquests
paràmetres.
7. Queda prohibit l’establiment de vaqueries, estables, corrals de bestiar i aus dins el
nucli urbà.
8. La tinença d’altres animals domèstics no qualificats com de companyia i d’animals
salvatges que no siguin cadells, tant si es dins el nucli urbà com als afores, l’haurà
d’autoritzar expressament l’Ajuntament. Hauran de complir-se les màximes
condicions higièniques i de seguretat, i haurà de garantir-se l’absència total de
perillositat i de molèsties per a les persones.
9. Queda prohibida la tinença d’espècies protegides, tant per la fauna autòctona com
no autòctona.

Article 7. Tractament dels animals a la via pública.
1. No és permès donar aliments als animals a la via pública. Queda especialment
prohibit alimentar els gats, els gossos, els ocells i les aus a les places, parcs, carrers i
portalades.
2. Queda prohibit enverinar qualsevol tipus d’animal de companyia o de cria, així com
la utilització de qualsevol substància que pugui causar-los alteracions de la salut o
del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per
prescripció veterinària. Queden exclosos d’aquest punt els serveis especialitzats, la
missió dels quals és protegir la salut pública davant dels animals que puguin
constituir una plaga (rates, ratolins, insectes, aràcnids, etc.), els quals només podran
utilitzar els productes autoritzats per la legislació vigent per als casos emparats en
aquests supòsits o per prescripció facultativa veterinària.
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3. La persona posseïdora i/o conductora d’un animal de companyia, sense perjudici de
la responsabilitat subsidiària del propietari o propietària, és responsable dels danys,
els perjudicis i les molèsties que ocasioni a persones i objectes, espais públics i
medi natural, segons l’estableix l’article 1905 del Codi Civil.
4. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal hauran de requerir la persona propietària o la persona que condueixi
l’animal perquè en retiri les deposicions. En cas de no ser atesos els seus
requeriments, ho faran constar d’una forma expressa per a l’Administració i per a
l’interessat i es tramitarà l’expedient sancionador corresponent. També s’iniciarà el
procediment sancionador en cas de reincidència en la no eliminació voluntària de
les deposicions.
5. Queda prohibit realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies, en
les quals se sacrifiquin, es fereixin o s’hostilitzin els animals. Així com realitzar
actes públics a la via pública no regulats legalment, l’objectiu dels quals siguin les
baralles, l’ensinistrament i l’augment de l’agressivitat de l’animal. Es considerarà
com a falta molt greu la realització dels actes anteriors.
6. Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o d’altres activitats si els
poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinautals, o
bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen. Durant el
període d’estada al terme municipal, les persones responsables de l’espectacle
hauran de mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries, alimentar-los
adequadament i assegurar tant la seva pròpia protecció com la de la ciutadania. Cal
tenir en compte l’article 6 de la llei de protecció dels animals (DL 2/2008).
Article 8. Venda d’animals.
1. Queda prohibida la venda d’animals vius a la via pública. S’exceptuen d’aquesta
prohibició les persones titulars de les parades de mercat que venen animals destinats
al consum humà (gallines, conills i similars) i aquelles parades que venen diferents
espècies de peixos, aus d’ornament i alguns rèptils o rosegadors.
2. Es prohibeix la utilització d’animals a la via pública amb finalitat comercial i
exhibir-los com a reclam.
3. En els casos que sigui permesa aquesta venda caldrà sempre que es garanteixi el
benestar de l’animal.
4. No està permès vendre animals a menors de 16 anys i a persones incapaces de valerse per si mateixes o de garantir el compliment d’aquesta ordenança respecte el tracte
als animals sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
5. No es permet vendre animals a laboratoris o clíniques sense l’autorització prèvia de
l’autoritat competent.
6. En qualsevol dels punts anteriors, caldrà garantir que l’establiment i responsable de
l’activitat està degudament legalitzat d’acord amb la normativa vigent, així com que
compleix amb totes les especificacions descrites amb la llei de protecció dels
animals (DL 2/2008) per aquesta finalitat.
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Article 9. Concepte i tinença d’animals de companyia.
1. S’entén com a animals de companyia aquells animals que es crien i es reprodueixen
amb la finalitat de conviure amb les persones, en especial totes les subespècies i
varietats de gossos, gats i fures. No obstant això, tindrà un tractament especial la
tinença de gossos potencialment perillosos.
2. Les condicions per tinença d’animals de companyia són les següents:
a. Les persones propietàries i/o encarregades dels animals estan obligades a
facilitar als agents de l’autoritat municipal les visites domiciliàries per a la
inspecció i la determinació de les circumstàncies ja esmentades en el
paràgraf anterior.
b. En el supòsit que la tinença dels animals no pugui ser autoritzada, l’autoritat
municipal requerirà les persones propietàries i/o encarregades perquè
aquests no romanguin en el domicili habitual.
c. Les persones propietàries i/o encarregades dels animals afectats per malalties
sospitoses estaran obligades a sotmetre’ls al/s tractament/s necessari/s per a
la seva recuperació, així com a isolar-los, en el supòsit que sigui necessari
per a la seva curació. En qualsevol cas, les actuacions hauran de comptar
amb una avaluació facultativa veterinària. Totes les despeses derivades
aniran a càrrec de la persona propietària i/o encarregada de l’animal.
d. Les persones propietàries i/o encarregades dels animals seran responsables
dels danys i afeccions realitzades a les persones, mobiliari urbà i via pública,
produïdes pels esmentats animals.
e. En el supòsit d’absència de la persona propietària, la responsabilitat
subsidiària en el moment de produir-se alguna de les situacions esmentades
anteriorment, serà de la persona posseïdora i/o conductora que en aquell
moment sigui l’encarregada de l’animal.
Article 10. Espais reservats als animals de companyia.
1. L’Ajuntament reservarà espais suficients per als animals de companyia per a
l’esbarjo, la socialització i la realització de les seves necessitats fisiològiques en
condicions correctes d’higiene. Aquests espais hauran de garantir la seguretat dels
animals de companyia i de les persones, així com també evitar-ne la fugida o la
pèrdua.
2. Les persones propietàries hauran de vigilar els seus animals de companyia i evitar
molèsties a les persones i a altres animals que comparteixen espais.
Article 11. Tractament de pèrdua dels animals de companyia.
1. Els animals de companyia i els que, sense ser-ho, circulin sense la identificació
legalment establerta, seran recollits pels serveis municipals i romandran en
observació durant un període de 20 dies naturals. Els animals de companyia perduts
seran recollits pels serveis municipals. La recollida serà comunicada a les
respectives persones propietàries i romandran en observació durant 10 dies naturals
des de la comunicació. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària
no ha recollit l’animal, se li comunicarà un nou avís i romandrà en observació
durant 10 dies naturals addicionals. En el cas que l’animal sigui recuperat per la
persona propietària, l’animal s’entregarà amb la identificació corresponent, previ
pagament de totes les despeses originades.
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2. Un cop transcorreguts els terminis anteriors, si els animals de companyia no han
estat recollits pel seu propietari, es procedirà a promoure la seva cessió, a donar-los
en adopció o qualsevol alternativa adequada. En qualsevol cas, caldrà tenir sempre
en compte les indicacions i terminis establerts per la llei de protecció dels animals
(DL 2/2008).
3. En queda prohibit el sacrifici, excepte en aquells casos en què sigui prescrit sota
criteri facultatiu veterinari, atenent a conductes marcades com a agressives cap a
persones o altres animals o estats patològics que impliquin el patiment de l’animal o
que suposin el risc de transmissió de malalties contagioses greus.
4. En qualsevol moment, la custodia dels animals de companyia podrà ser delegada
provisionalment a altres persones físiques o jurídiques.

TÍTOL II. NORMES SANITÀRIES.
Article 12. Condicions generals.
1. En cas de declaració d’epizoòties (malalties epidèmiques que afecten els animals),
les persones propietàries dels animals compliran les mesures preventives que amb
caràcter excepcional estableixin les autoritats sanitàries, com també les
prescripcions complementàries que acordi l’Alcaldia.
2. La persona propietària o posseïdora d’un animal de companyia té l’obligació de
garantir la seva salut i el seu benestar, mitjançant el manteniment de l’animal en
condicions higièniques i sanitàries adequades a la seva espècie.
3. Quan un animal de companyia mossegui o agredeixi una persona, la persona
propietària estarà obligada a identificar-se i mostrar la documentació sanitària de
l’animal, tant a la persona afectada o als seus familiars si és un menor, com per
requeriment de la Policia Local o de la Regidoria delegada en matèria de salut
pública o del personal mèdic del centre sanitari on sigui atesa la persona
accidentada. En concret, es presentarà a la Regidoria delegada en matèria de salut
pública, amb la documentació sanitària de l’animal, en el termini màxim de les 24
hores posteriors a l’incident.
Al mateix temps la persona propietària es posarà en contacte amb el veterinari que
hagi vacunat l’animal per demanar-li que en realitzi l’observació.
Durant els primers 15 dies després de l’incident, l’animal restarà sota la vigilància
en el seu mateix domicili i la persona propietària es comprometrà a no efectuar
desplaçaments fins que no acabi el període d’observació.
Un cop transcorreguts aquests 15 dies, el veterinari tornarà a examinar l’animal i si
no presenta cap alteració de la conducta ni símptomes d’hidrofòbia, ho farà constar
en la certificació corresponent.
Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat sanitària municipal ho consideri
necessari, es podrà obligar a recloure l’animal agressor en un dipòsit o refugi
d’animals.
Tant si l’observació es realitza en el domicili de la persona propietària de l’animal
com en un dipòsit, les despeses ocasionades aniran a càrrec de la persona
propietària.
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4. Quan un gos mossegui un altre animal se seguirà el mateix procediment esmentat
anteriorment.
5. Si l’animal agressor és rodamón o de propietat desconeguda, els serveis municipals
es faran càrrec de la seva captura i de la seva observació veterinària.
6. Els animals afectats de malalties que comportin perill per a les persones o els que
pateixen afeccions cròniques i incurables, hauran de seguir les indicacions
facultatives veterinàries que es determinin després d’efectuar-se l’avaluació
corresponent de l’animal.
7. Les persones que amaguin casos greus de malalties en els animals o deixin en
llibertat els animals que la pateixen sense l’atenció corresponent, serien posades a
disposició de les autoritats judicials.

TÍTOL III. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS.
Article 13. Obligacions del responsable.
1. La persona posseïdora i/o conductora d’un animal, sense perjudici de la
responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els
perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a
les vies i espais públics i al medi natural en general d’acord amb el que estableix la
legislació civil aplicable.
2. Les persones posseïdores d’un animal de companyia han de proporcionar‐li
l’aliment, l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació,
humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal
pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.
3. En particular hauran de complir les condicions següents:
a. Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable i neta,
degudament protegida del fred i ha de facilitar-los una alimentació
equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i
salut.
b. L’espai que han de disposar els animals de companyia ha de ser suficient i
els ha de servir d’aixopluc contra la intempèrie, amb la ventilació,
temperatura i llum adequades.
c. Els gossos de guarda i, d’una forma general, els animals de companyia que
es mantenen lligats o en un espai reduït no poden estar en aquestes
condicions d’una forma permanent, han de disposar de llibertat de
moviments i han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a
protegir-los de la intempèrie.
d. Els animals d’un pes igual o superiora 25 Kg no podran disposar com a
habitacle d’un espai inferior a 6 m2.
e. Els allotjaments es mantindran nets, desinfectats i desinsectats
convenientment.
4. Vacunar-los contra aquelles malalties objectes de prevenció a partir de l’edat
reglamentada en la normativa vigent, i proveir-se de la targeta sanitària, la qual
servirà de control sanitari dels gossos durant tota la seva vida.
5. Realitzar amb una periodicitat mínima d’un any, controls sanitaris dels gossos.
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Article 14. Prohibicions.
1. Queda prohibit cometre actes de crueltat i maltractaments contra els animals físics o
psicològics, subministrar-los substàncies que causin alteracions a la salut i el seu
comportament, així com mutilacions, excepte en casos emparats per normativa o
prescripció veterinària.
2. Abandonar-los, matar-los i no facilitar-los l’aliment suficient.
3. En particular queda prohibit mantenir els animals en les condicions descrites en els
punts següents.
4. No poden tenir com allotjament habituals els vehicles, patis de llums, balcons i /o
balconades.
5. Queda prohibit pertorbar la vida quotidiana del veïnatge amb crits, sons o altres
sorolls d’animals domèstics, en especial des de les 22 hores de la nit i fins a les 8
hores del matí.
6. Que els animals domèstics romanguin en un espai sense ventilació, sense llum o en
condicions extremes.
7. Els vehicles estacionats que disposin en el seu interior a algun animal no podran
romandre més de 4 hores estacionats i durant els mesos d’estiu, aquests s’hauran
d’ubicar, preferentment, en una zona d’ombra i facilitar en tot moment una correcta
ventilació.
8. Dur els animals en el maleter del vehicle, excepte quan s’adeqüi un sistema apropiat
que garanteixi un aire eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació de l’animal
provocada pels gasos tòxics del mateix vehicle.

Article 15. Ús dels ascensors i funcions de vigilància.
1. La utilització dels ascensors per part dels animals de companyia no coincidirà amb
l’ús que en puguin fer els veïns, excepte quan aquests ho acceptin.
2. Els gossos guardians de solars, obres, parcs, tallers, horts o habitatges hauran d’estar
sota la vigilància de les persones propietàries o de les persones responsables. En cap
concepte podran circular lliurement i romandran sempre en espais acotats i la seva
presència s’advertirà en un lloc visible mitjançant un cartell amb l’advertència de
perill i, per tant, hauran de prendre les mesures de seguretat adequades.

Article 16. Agressions a persones: animals perillosos.
1. Serà classificat com a animal perillós i, per tant, podrà ser comissat, aquell animal
que, segons la documentació existent, hagi mossegat o agredit sense motiu aparent,
una o més vegades, a ciutadans/es o a altres gossos. Així com aquells que hagin
protagonitzat agressions o atacs desmesurats i/o perillosos.
2. La persona propietària o posseïdora de l’animal es farà càrrec de les despeses
efectuades i es denunciaran els fets.
3. Els animals considerats perillosos podran ser comissats i/o traslladats a un
establiment adequat a càrrec del propietari o a una gossera fins a que s’ordeni la
disposició de l’animal sense perjudici de la sanció que correspongui al propietari,
possessor o encarregat.
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TÍTOL IV. RECOLLIDA D’ANIMALS.

Article 17. Animals abandonats.
Els animals que circulin per la via pública, sense ser acompanyats de cap persona
responsable, seran recollits pel personal especialitzat i conduïts al dipòsit, tant si porten
collaret i/o identificació, com si no en porten.

Article 18. Tractament.
Els mitjans emprats per capturar i transportar els animals abandonats tindran les condicions
higièniques adients. Els animals seran atesos per personal degudament capacitat. Durant la
recollida i retenció dels animals se’ls assegurarà manutenció, neteja i tracte correcte.

Article 19. Termini de recuperació.
1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. Caldrà abonar
la sanció corresponent, les despeses generades per l’animal, la taxa del servei de
recollida i el trasllat.
2. Si l’animal porta identificació s’avisarà la persona propietària. Aquesta disposarà
d’un termini màxim de vint dies per recuperar-lo. Haurà d’abonar la sanció
corresponent, les despeses generades per l’animal, la taxa del servei de recollida i el
trasllat.
3. Un cop esgotats els terminis, si l’animal no ha estat reclamat o la persona
propietària no ha satisfet les despeses generades pel manteniment i les taxes, es
considerarà que ha estat abandonat. Per tant, l’animal passarà al programa d’adopció
i si no és adoptat anirà a un refugi o protectora. Les despeses ocasionades aniran a
càrrec de la persona propietària o posseïdora de l’animal.

Article 20. Sacrifici.
1. El sacrifici dels animals esdevindrà l’últim recurs i actuació quan ja s’hagin esgotat
totes les possibilitats per a l’animal, i sempre haurà d’esdevenir per decisió
facultativa veterinària, la qual haurà d’ésser suficientment documentada i
justificada.
2. El sacrifici d’animals s’ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, de
manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal, d’acord amb les
condicions i els mètodes que s’estableixin per via reglamentària i sota control
veterinari aplicant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una
pèrdua de consciència immediata.
3. Les despeses de la manutenció de l’animal abans no es sacrifiqui, així com les
despeses d’eutanàsia, aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora.
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Article 21. Lliurament dels animals.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que no desitgin o no
puguin continuar posseint-los, atenent que en són les responsables a tots els efectes, tindran
l’obligació de buscar-los una nova llar que compleixi amb tots els requisits establerts a la
llei de protecció dels animals i garanteixi totes les condicions higienicosanitàries per a
l’animal.
Quan això no sigui possible, hauran de lliurar-los a una gossera autoritzada que estigui
degudament legalitzada i compti amb els permisos vigents.
En qualsevol circumstància, durant aquest procés no es veuran vulnerats cap dels drets de
l’animal.
Qualsevol canvi de titularitat de l’animal haurà d’ésser notificat al Registre corresponent i
s’haurà de fer constar al cens d’animals de companyia que correspongui. Així mateix, es
tindrà com a base llei de protecció dels animals (DL 2/2008), per a les actuacions que es
puguin esdevindre de casos concrets.

Article 22. Defunció d’animals.
El tractament que es durà a terme serà el següent:
1. Els animals que apareguin morts en la via pública seran retirats pels serveis
municipals. En aquest sentit, qualsevol persona ciutadana pot avisar els serveis de
neteja viària de l’Ajuntament a fi i efecte que l’animal pugui ser retirat al més aviat
possible.
2. Els animals abandonats que estiguin malalts o ferits i/o que circulin per la via
pública, seran retirats pels serveis municipals i es procedirà a garantir-los atenció
veterinària immediata per a facilitar la seva recuperació. L’animal recollit serà
tractat com un animal abandonat iniciant el procés descrit anteriorment, tant per a la
localització del propietari com per la liquidació de les despeses ocasionades per
l’animal.
3. La persona propietària o posseïdora d’un animal que mori al seu domicili es posarà
en contacte amb qualsevol centre veterinari del municipi per garantir que la
inhumació es faci complint la normativa. Les despeses ocasionades aniran a càrrec
de la persona propietària o posseïdora.

Article 23. Taxes municipals.
L’ordenança municipal corresponent determinarà les tarifes que s’exigiran pels serveis
municipals establerts en aquesta Ordenança.
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TÍTOL V. DE LA TINENÇA DE GOSSOS.
CAPÍTOL I
Disposicions Generals i Classificació dels animals.
Article 24. Objecte.
Les normes d’aquest títol tenen per objecte regular la tinença i circulació de gossos que
utilitzin la via pública, com també la seva tinença i circulació en domicilis particulars o en
recintes i locals públics o privats. Aquesta Ordenança no preveu les activitats de cria i
comercialització.
Article 25. Classificació dels animals.
Als efectes del compliment d’aquesta normativa, els animals amb relació als quals es
desplega aquesta són aquells que per la seva proliferació en l’àmbit domèstic i en la via
pública fan necessària la regulació per procurar la seguretat de les persones i la salubritat,
higiene i sanitat dels llocs públics i també dels privats quan afectin a terceres persones.
La classificació dels gossos que s’estableix és la següent:
a. Gossos censats de races pures o creuades, controlades i reconegudes, que
s’han manifestat com a potencialment perilloses o considerades
potencialment perilloses, tal com disposa l’art. 1 de l’esmentada Llei
10/1999, de 30 de juliol. Als efectes indicatius però no limitatius, es
consideren gossos potencialment perillosos, com a mínim, els que figuren en
la relació següent:
(Sataffordshire) Pit bull terrier.
Dòberman.
Dogo argentí.
Dogo de Bordeus.
Mastí del Tibet.
Fila brasiler.
Rottweiler.
Bullmastiff.
Mastí napolità.
Presa canari.
Presa mallorquí.
Tosa japonès.
Els gossos de qualsevol raça pura o creuada que hagin provocat algun
tipus de danys o lesions a les persones.
b) Gossos censats de races pures o creuades, controlades i reconegudes, que no s’han
manifestat com a perillosos.
c) Gossos no censats amb les característiques racials de l’apartat b) de propietari o
posseïdor reconegut.
d) Gossos abandonats. Un gos s’entén abandonat quan no porti cap identificació, placa
o microxip i no vagi acompanyat de cap persona.
e) Els gossos pigalls es regiran per la seva pròpia normativa.
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Article 26. Animal molest.
1. Serà classificat com a animal molest aquell que segons la documentació existent:
a. Hagi ocasionat danys i/o perjudicis, dues o més vegades a persones, espais
públics, medi natural i/o objectes en general, s’hagi capturat o no l’animal.
b. Hagi provocat molèsties per sorolls, agressivitat i/o baralles i defecacions
dues o més vegades.
2. També serà considerat com a animal molest el que constitueixi un perill sanitari per
les males condicions higièniques, manca de cura en el manteniment i falta
d’alimentació i/o per un allotjament inadequat.
3. L’autoritat municipal requerirà la persona propietària o posseïdora de l’animal
perquè solucioni els problemes ocasionals. La manca de col·laboració serà
qualificada com a falta molt greu i podrà iniciar un expedient sancionador.
4. L’animal classificat com a molest podrà ser comissat. Les despeses ocasionades
seran a càrrec de la persona propietària o posseïdora de l’animal.
5. En cas que l’animal hagi causat danys a béns de propietat municipal, es podrà obrir
el corresponent expedient de responsabilitat, sense perjudici de la responsabilitat
penal a la qual puguin estar subjectes aquelles conductes.

Article 27. Responsabilitat.
Les persones
aquest ordre:
a.
b.
c.
d.

responsables dels actes dels animals i també de la seva cura ho seran per

les persones propietàries,
les persones posseïdores,
les persones conductores,
en qualsevol dels supòsits anteriors ho seran, si no hi són, els tutors, tutores o
responsables de menors o de persones discapacitades,
e. els òrgans de l’Administració Pública competent quan, rebuda una denúncia
o queixa, no hagin actuat de forma suficient per protegir els animals o
persones o no hagin actuat d’ofici quan les circumstàncies estiguessin prou
manifestades i justificades. En qualsevol cas, s’actuarà d’acord amb el que
disposa l’art. 1905 del Codi Civil i a les previsions del vigent Codi Penal.

CAPÍTOL II
Obligacions de les persones responsables.

Article 28. Obligació de vigilància i seguretat física.
1. Els gossos compresos en l’apartat a) de l’art. 25 d’aquesta Ordenança hauran de
circular per les vies públiques necessàriament amb morrió, collar i cadena o corretja
controlada pel seu acompanyant. En cap concepte podran circular lliurement i en
cap cas podran ser conduïts per menors de 18 anys.
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2. Els gossos compresos en l’apartat b) de l’art. 25 hauran de circular per les vies
urbanes amb collar, targeta veterinària i cadena o corretja controlada pel seu
acompanyant.
3. En les zones d’esbarjo, parcs i altres espais públics urbans autoritzats o rurals
autoritzats, podran circular lliurement amb la presència de l’acompanyant, el qual
haurà d’evitar que l’animal provoqui molèsties a les persones. En el moment que les
circumstàncies ho aconsellin, els agents de la Policia Local podran exigir que es
controli el gos amb la cadena o corretja. El propietari haurà de disposar d’una
assegurança (directa, multirisc, de la llar o qualsevol altra) que cobreixi la
responsabilitat civil que se’n pugui derivar per un valor mínim de trenta mil
cinquanta-un euros (30.051,00 €).

Article 29. Obligacions higièniques i sanitàries.
1. El fet de tenir gossos als habitatges urbans està condicionat a les circumstàncies
higièniques i de manteniment determinades per la vigent legislació. A més, s’hauran
de tenir en compte les disposicions en matèria de propietat horitzontal i de
comunitats de propietaris.
A més del propi cens dels animals de companyia, l’autorització municipal també
serà obligatòria per a la possessió de diversos gossos en els següents supòsits:
- Possessió de més de dos gossos en un sol habitatge urbà sense jardí.
- Possessió de més de tres gossos en cases amb jardí i naus o terrenys industrials.
A les masies, no es requerirà cap permís especial; malgrat això, el veterinari
municipal podrà ordenar-ne la reducció del nombre en aquells casos determinats en
què sigui inviable el manteniment correcte d’acord amb la vigent legislació. En tots
els casos s’hauran d’evitar riscos en l’aspecte sanitari i molèsties per al veïnatge.
2. Les persones que hagin estat mossegades per un gos, hauran de comunicar-ho
immediatament a les autoritats sanitàries ‐mèdiques i/o a l’Ajuntament. Les
persones propietàries o posseïdores del gos agressor estan obligades a facilitar les
dades de l’animal, tant a la persona agredida com a les autoritats competents que els
les sol·licitin.
3. Com a mesura higiènica obligatòria, les persones que condueixin gossos per la via
pública estan obligades a evitar que facin llurs deposicions en qualsevol de les parts
de la via pública destinada a parterres, zones verdes i resta d’elements destinats a
l’estança o joc de la ciutadania.
4. La persona conductora de l’animal retirarà els excrements i netejarà la part de la via
pública que resulti afectada.
5. La retirada de les corresponents defecacions hauran d’efectuar-se de la manera
següent:
a) Recollir-les mitjançant una bossa de plàstic impermeable que caldrà
dipositar tot seguit i perfectament tancada en una paperera o contenidor.
b) Recollir-les mitjançant paper, ben embolcallat, i dipositar-les en un
contenidor.
c) Dipositar els excrements sense cap mena d’embolcall a la xarxa de
clavegueram a través de llurs embornals.
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6. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal hauran de requerir la persona propietària o la persona que condueixi el
gos perquè retiri les deposicions dels animals. En cas de no ser atesos els seus
requeriments, ho faran constar d’una forma expressa per a l’Administració i per a
l’interessat i es tramitarà l’expedient sancionador corresponent. També s’iniciarà el
procediment sancionador en cas de reincidència en la no eliminació voluntària de
les deposicions.

Article 30. Obligacions de manteniment.
La normativa d’aquest capítol es remet a les disposicions dictades per la Generalitat de
Catalunya en la matèria: Decret 6/1999, de 26 de gener (DOGC núm. 2817 de l’1.2.1999),
pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia; Llei
10/93 que regula l’accés a l’entorn de les persones discapacitades visuals acompanyades de
gossos pigall; Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals. Reial Decret 2459/96
d’epizoòties en el qual s’estableix la relació de malalties de declaració obligatòria; Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
CAPÍTOL III
Accessos prohibits.
Article 31. Prohibició d’accés i estança.
1. Queda prohibit l’accés i estada de qualsevol tipus de gos a:
a. Tot tipus de locals destinats a la fabricació, transformació, venda,
emmagatzematge i trànsit d’aliments, com també als mercats municipals. Si
no s’indica expressament el contrari, també queda prohibida en centres
oficials, d’ensenyament, sanitaris, religiosos, museus, sales d’exposicions,
auditoris i, en general als locals d’espectacles públics.
b. A les piscines públiques.
c. En el transport públic col·lectiu, sempre que el concessionari o l’empresa de
transport no indiqui el contrari.
d. En restaurants, bars, cafeteries i similars, sempre que els titulars de l’activitat
no hagin disposat expressament l’autorització de permetre l’entrada de
gossos o altres animals, sota la seva estricta responsabilitat. Aquesta
autorització haurà de constar en un rètol a l’entrada de l’establiment i no
regirà per les terrasses públiques, llevat disposició en contra.
2. Aquesta prohibició no s’aplicarà estrictament en els casos que el gos faci les
funcions d’acompanyant de persones amb discapacitat visual o gos pigall.
3. Els propietaris o propietàries d’establiments públics de tota mena, llevat dels ja
esmentats en aquest article, com hotels, pensions i similars podran prohibir l’entrada
i permanència d’animals en llurs establiments. Els propietaris d’aquests locals
col·locaran a l’entrada i en un lloc ben visible el senyal indicatiu de la prohibició.
4. En el cas que se’n tingui autorització, s’exigirà que els gossos vagin subjectes amb
cadena.
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CAPÍTOL IV
Cens Municipal de gossos i identificació.
Article 32. Obligacions de censar els gossos i el procediment.
1. Les persones propietàries o posseïdores de gossos resten obligades a registrar-los en
el Registre Censal de Gossos de l’Ajuntament dins el termini màxim de tres mesos
comptats des de la data de naixement o de 30 dies des de la data d’adquisició de
l’animal.
2. Per poder registrar els animals en el Registre censal de gossos municipal, aquests
hauran:
a) D’estar identificats individualment. Com a procediment d’identificació de
gossos s’acceptaran els sistemes següents:
Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip
homologat, preferiblement a la banda esquerra del coll.
Altres sistemes que puguin ser establerts per disposició legal.
El posseïdor de l’animal té l’obligació de portar-lo permanentment
identificat en espais i vies públiques amb una placa identificadora al
collar o un altre mitjà, on ha de constar el nom de l’animal i les
dades de la persona posseïdora.
b) Disposar del carnet sanitari (de salut) en el qual consti la ressenya completa
de l’animal, les actuacions sanitàries que s’han dut a terme i la zona
d’implantació del xip.
c) Queda prohibida la titularitat dels gossos inclosos en l’apartat b) de l’art. 25
d’aquesta ordenança a menors sense l’autorització dels pares o tutors. Les
persones titulars dels gossos inclosos en l’apartat a) de l’art. 25 esmentat
hauran de ser majors d’edat.
d) Els gossos pigalls, encara que es troben exempts d’arbitris, hauran d’ésser
censats i, per circular aniran proveïts de cadena (o l’arnès adient per a
realitzar la seva tasca) i el carnet sanitari.
e) L’Ajuntament podrà exigir anualment una taxa municipal per a la tinença de
gossos que hauran de pagar totes aquelles persones propietàries d’un gos
(excepte els casos en què siguin gossos pigalls que acompanyin persones
amb discapacitat física i aquells que l’administració determini).
3. Queda prohibida la tinença de gossos compresos en els apartats c) de l’art. 24, per
tant, el coneixement de les autoritats de gossos no censats provocarà l’actuació
d’aquests en el sentit de censar-los d’ofici, lliurant-los a la persona propietària o bé
a una entitat protectora d’animals o bé sacrificant-los si les circumstàncies sanitàries
ho aconsellen. En qualsevol de les circumstàncies descrites, totes les despeses que
s’originin aniran a càrrec de la persona propietària a més de la sanció corresponent.

Article 33. Identificació censal.
1. En el moment de la inscripció al Registre censal de gossos es lliurarà al/a la titular
la identificació censal municipal, la qual haurà de portar permanentment la persona
que acompanyi l’animal. En la identificació censal hi constarà el nom de l’animal i
les dades de la persona posseïdora.
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2. En cas de pèrdua de la identificació censal, caldrà adquirir-ne un duplicat tot
abonant els drets corresponents, si s’escau.

Article 34. Comunicació de canvis.
Hauran de ser comunicades al Registre censal municipal de gossos, les següents
circumstàncies:
a) La transferència de propietat o possessió de l’animal.
b) El canvi de domicili de la persona titular o de l’animal.
c) En el termini d’un mes: la defunció, la cessió o el canvi de residència de
l’animal i qualsevol altre modificació de les dades que figuren en aquest
cens.
d) En el termini de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets: la
sostracció, pèrdua o desaparició de l’animal amb la documentació
identificativa pertinent, als efectes de facilitar-ne la recuperació.
En tots aquests casos és preceptiu adjuntar a la comunicació la documentació del gos,
incloent-hi la targeta sanitària i qualsevol altra documentació complementària que se
sol·liciti.
A més a més, en els supòsits previstos en els apartats a) i b), cal portar en el mateix acte les
noves dades i en el supòsit de defunció del gos es podrà demanar el certificat veterinari que
ho acrediti.

Article 35. Normes específiques tinença gossos potencialment perillosos.
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents:
a) Ser major d’edat.
b) No haver estat condemnat/ada 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/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals
potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà
d’aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents del
Ministeri de Justícia.
c) No haver estat sancionat/ada 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, en el seu
cas, renovació de la llicència haver estat sancionat/ada amb la suspensió
temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de
suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.
d) Igualment, no haver estat sancionat/ada 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, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
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e) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos
potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat
emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de
conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest
certificat s’haurà d’emetre amb la comprovació prèvia del compliment dels
requisits de capacitat física i aptitud psicològica, de conformitat amb el que
estableix l’article 6 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, i tindrà la
vigència establerta a l’article 7 del mateix Reial Decret.
f) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.254,00 €, d’acord amb el
que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció
que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i
administratives. En aquesta pòlissa, hi figuraran les dades d’identificació de
l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de
lliurar una còpia a l’Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva
vigència.
g) Inscriure els gossos al registre censal del municipi.
h) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.
i) Presentar una descripció del lloc on habitarà l’animal.
j) Aquesta llicència té una validesa de 5 anys, podrà ser renovada
successivament. Qualsevol variació de les dades que hi figuren ha de ser
comunicada pel seu titular en el termini màxim de 15 dies des de la data en
què es produeixi la variació, en cas contrari perdrà la seva vigència.
k) Els costos dels reconeixements, certificats i expedició de la llicència
municipal és a càrrec dels interessats i s’abonarà en la forma i quantitat que
l’Ajuntament en determini.

Els propietaris de gossos perillosos també hauran de tenir en compte el següent:

1. Els propietaris de gossos perillosos o de vigilància han de tenir-los de manera que
els animals no puguin abandonar el recinte i atacar a qui passi per la via pública.
2. S’haurà de col·locar en lloc ben visible els rètols necessaris que adverteixin del
perill de l’existència d’un gos potencialment perillós al recinte, així com la
presència d’un gos de vigilància.
3. Els gossos de vigilància d’obres han d’estar correctament censats i vacunats, els
propietaris n’han d’assegurar l’alimentació, el control veterinari necessari i han de
retenir-los en finalitzar l’obra; en cas contrari se’ls considerarà abandonats.
4. A les propietats rústiques, els propietaris o responsables han de tenir cura de que els
gossos no tenen accés a altres propietats o a la via pública. Els propietaris seran
responsables dels danys que ocasionin els gossos a tercers. L’Ajuntament podrà
sancionar i requerir als propietaris, posseïdors o encarregats dels animals perquè
arrangin el problema.
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CAPÍTOL V
Del control sanitari.
Article 36. Drets i obligacions.
1. La persona propietària de l’animal té l’obligació de proporcionar-li les degudes
condicions sanitàries.
2. Amb aquesta finalitat, les autoritats administratives podran ordenar l’execució de
determinades campanyes sanitàries obligatòries per als gossos de la forma i en el
moment que es determini.
3. Cada persona propietària/posseïdora haurà de disposar de la corresponent
documentació sanitària en la qual s’especificaran les característiques de l’animal i el
seu estat de salut.
4. Amb una periodicitat no superior als terminis bianuals, les autoritats administratives
podran obligar que els gossos siguin revisats pels veterinaris col·legiats que
exerceixen al municipi de Vilagrassa, per efectuar-los un examen de salut.
5. L’Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar l’animal i la veracitat de les
dades censals. La persona propietària o posseïdora tindrà l’obligació de facilitar les
dades i la inspecció de l’animal.
Article 37. Comunicació de les malalties.
1. La comunicació de l’existència d’un o més casos de malalties transmissibles que
afectin les persones, de declaració obligatòria, haurà de fer-se efectiva davant de
l’Ajuntament per qualsevol persona que en tingui coneixement.
2. Els veterinaris que desenvolupin la seva activitat al municipi de Vilagrassa estan
obligats a comunicar tota malaltia transmissible a l’Ajuntament de la forma en què
estigui establert, perquè independentment de les mesures zoo sanitàries individuals,
es posin en funcionament les corresponents mesures higièniques i sanitàries de
protecció de la comunitat.
3. Les persones propietàries i/o encarregades dels animals afectats per malalties
sospitoses estaran obligades a sotmetre’ls al/s tractament/s necessari/s per a la seva
recuperació, així com a isolar-los, en el supòsit que sigui necessari per a la seva
curació. En qualsevol cas, les actuacions hauran de comptar amb una avaluació
facultativa veterinària. Totes les despeses derivades aniran a càrrec de la persona
propietària i/o encarregada de l’animal.
CAPÍTOL VI
Infraccions i règim sancionador.
Article 38. Principis del procediment sancionador.
El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguda
en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així
com el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, que aprova el Reglament per a l’exercici de la
potestat sancionadora, sens perjudici de les normes autonòmiques i municipals que li siguin
d’aplicació, i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador que
els òrgans de l’Administració de la Generalitat han d’aplicar d’acord amb la normativa de
l’Estat, i en especial a la regularització que es determinarà a continuació.
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Article 39. Classificació de les infraccions.
1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les
accions i omissions tipificades com a tals per aquesta ordenança.
2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 40. Tipificació de les infraccions.
1. Infraccions molt greus. S’estableixen com a infraccions molt greus:
a) No comunicar a l’Ajuntament l’agressió d’un animal i no sotmetre’l a
observació veterinària.
b) Sacrificar un animal sense control veterinari.
c) La tinença o possessió sense censar de gossos considerats perillosos.
d) La tinença o possessió de gossos considerats perillosos en el domicili urbà o
rural sense adoptar les mesures corresponents de seguretat per les persones,
com lligar-los o tancar-los en un espai que tingui les condicions establertes
per al manteniment d’aquest tipus d’animals.
e) L’abandonament de gossos i altres animals de companyia de qualsevol
característica o els maltractaments.
f) La reiteració de faltes greus.
g) La venda de gossos i altres animals per a l’experimentació.
h) La venda ambulant de gossos i altres animals sense l’autorització
corresponent.
i) L’organització de lluites i espectacles que provoquin el sofriment, lesions o
la mort dels animals.
j) L’esterilització de gossos i animals de companyia sense la intervenció
facultativa del veterinari.
k) Portar sense morrió gossos la perillositat dels quals pugui ser raonablement
previsible.
2. Infraccions greus. S’estableixen com a infraccions greus:
a) Tenir gossos considerats no perillosos sense censar.
b) No retirar les dejeccions del gos de la via pública, miccionar en les façanes
dels edificis i/o en mobiliari urbà.
c) Passejar fora del propi domicili gossos considerats perillosos sense ser
conduïts amb la cadena o corretja, el corresponent collar, el carnet sanitari i
el morrió.
d) La circulació de gossos pel carrer sense cadena o corretja i collar.
e) No realitzar els tractaments obligatoris als animals de companyia.
f) Portar gossos i animals de companyia en llocs no autoritzats.
g) Mantenir els gossos i els animals de companyia en condicions higièniques
inadequades i/o manca d’alimentació.
h) No facilitar les dades d’un animal agressor.
i) Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada una situació de
perill, risc o molèsties als veïns, a d’altres persones o animals.
j) Tinença d’animals domèstics no qualificats com de companyia i d’animals
salvatges sense autorització.
k) Permetre l’entrada d’animals als locals on és prohibit expressament.
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l) Alimentar qualsevol tipus d’animal on és prohibit o de forma incorrecta que
causi molèsties.
m) Netejar animals a la via pública.
n) La reiteració de les faltes lleus.
3. Infraccions lleus. S’estableixen com a infraccions lleus:
a) Alimentar els animals a la via pública.
b) Que l’animal no porti el collar o el carnet sanitari, tot i romandre censat.
c) No comunicar a l’Ajuntament la transferència de la propietat sobre l’animal
o el canvi de domicili o la mort de l’animal.
d) Qualsevol altra acció que signifiqui falta d’higiene o produeixi molèsties a
les persones.

Article 41. Sancions.
1. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança seran sancionades amb multes
entre 100 a 1.000 euros i amb el comís dels animals, en els casos de faltes greus i
molt greus. Tot això, sense perjudici de les facultats que la Llei 10/1999 atorga a
l’Ajuntament en virtut de la Delegació prevista en l’art. 13 de l’esmentat text legal.
2. La quantia de les sancions serà la següent:
a) Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multes de 100 a 300 euros.
b) Les infraccions greus podran ser sancionades amb una multa de 301 a 500
euros.
c) Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb una multa de 501 a
1.000 euros.
3. Les sancions s’imposaran d’acord amb els següents criteris de graduació:
a) La gravetat de la infracció.
b) L’existència d’intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència.
e) La reiteració.
f) La capacitació econòmica de la persona infractora.
4. S’entén que existeix reincidència quan en el termini d’un any s’hagin comès més
d’una infracció d’aquesta Ordenança i hagi estat declarada per resolució ferma.
S’entén que existeix reiteració quan el procediment sancionador s’hagi incoat per
més d’un acte o omissió tipificats com a infraccions per aquesta Ordenança, quan
s’estan instruint altres procediments sancionadors o quan el responsable ja hagi estat
sancionat per infraccions d’aquesta Ordenança.
5. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la
comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per l’infractor/a que el
compliment de les normes transgredides.

Article 42. Substitució de les multes i de la reparació de danys per treballs en benefici de
la comunitat.
1. L’Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la sanció de multa per
sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per
la comunitat, sempre amb el consentiment de les persones interessades.
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2. La imposició de la multa pot comportar el comís de l’animal animals objecte o
subjecte de la infracció com a mesura cautelar a criteri del personal facultatiu o dels
funcionaris i agents encarregats de la vigilància.
3. Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors d’aquest article i de
conformitat amb el que disposa la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels
animals, l’Ajuntament pot instruir, en qualsevol cas, els expedients sancionadors i
elevar-los a l’autoritat administrativa competent perquè els resolgui.
4. Les multes i les despeses es podran exigir per la via de constrenyiment una vegada
complerts els terminis per al seu compliment en voluntària.

Article 43. El comís.
Mitjançant els seus agents, l’Ajuntament pot comissar els gossos quan es donin
circumstàncies de perillositat per a les persones, sense cap tràmit previ. El comís té caràcter
preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent, de resultes del qual
l’animal pot ésser separat de la persona propietària o esdevenir propietat de l’administració,
la qual podrà decidir-ne el seu destí. Les despeses ocasionades pel trasllat, manteniment i
manutenció, per raó del comís seran a càrrec de la persona propietària o posseïdora de
l’animal.

Article 44. La potestat sancionadora municipal.
La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta ordenança
correspondrà a l’Alcalde de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999,
de 21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures pera la modernització del
govern local.

Article 45. Responsabilitats.
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta Ordenança no exclou la
responsabilitat civil i penal i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui
correspondre al sancionat.

Article 46. Situacions extremes de perill.
1. Els agents de Policia Local o agents en competència per actuar al municipi de
Vilagrassa podran fer ús de l’arma reglamentària contra l’animal que presenti, en un
moment determinat, una situació de perill real respecte de les persones.
2. Sempre que sigui possible, hi haurà de ser present un veterinari per tal que efectuï el
control de la mort de l’animal.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
En tot allò no regulat per la present ordenança, s’estarà a disposició del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i
altres legislacions concordants; la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos; la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de
sanitat animal, i reglaments que les desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL.
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament i s’hagin acomplert els tràmits de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la
Província previstos a l’article 66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local. Seguirà en vigor fins que el Ple de l’Ajuntament de Vilagrassa no acordi la seva
modificació o derogació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A l'entrada en vigor de la present Ordenança quedaran derogades totes aquelles
disposicions municipals en allò que contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta
ordenança. En especial, quedaran derogades les disposicions contingudes en l’Ordenança
de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilagrassa.

Diligència.Aquesta ordenança que consta de 46 articles inclosos en sis capítols, una vegada aprovada
pel Ple de l’Ajuntament de Vilagrassa, entrarà en vigor als 20 dies des de la seva publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i regirà mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Vilagrassa en
sessió celebrada en data 18.12.2015 i va esdevenir definitiva després dels terminis legals
establerts i les publicacions efectuades. Es va publicar íntegrament al BOP de Lleida núm.
46 de data 08.03.2016, la qual no s’ha modificat des de la seva aprovació.

Vilagrassa, 8 de març de 2016
L’alcalde

El secretari acctal.
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