ORDENANÇA NÚM. 2
Ordenança sobre la tinença d’animals de companyia

CAPÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 1. Objecte i definicions
1. Aquest títol té per objecte regular la protecció i tinença d’animals domèstics,
concretament els anomenats de companyia, en la seva convivència humana, d’acord
amb el marc establert en la legislació general.
2. Als efectes de la present ordenança s’entén per:
-Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien,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 Llei, gaudeixen
sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
3. Quant 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.
CAPÍTOL II. NORMES SOBRE TINENÇA I CRIANÇA D’ANIMALS
Article 2. Animals de companyia
1. L’Ajuntamentd’ Alcover, 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. 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.
2. El nombre màxim d’animals permès per habitatge l’establiran els tècnics municipals
competents, d’acord amb l’espai disponible i les condicions higiènic sanitàries 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 3. 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 higiènic-sanitàries i les
referents a l’absència de molèsties i perillositat per part de l’animal. c) Estar en
possessió dels permisos administratius corresponents (CITES, certificats sanitaris).
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...).
Article 4. Criança d’animals domèstics en els domicilis
1. La criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats de consum
humà (conills, aus de corral, i altres animals anàlegs) en domicilis particulars, tant si és
en terrasses, terrats o patis, resta prohibida.
2. En tot cas, les transaccions d’aquests animals de companyia entre persones particulars
no tindran afany de lucre, de conformitat amb l’article 5, apartat i) del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels
Animals.
Article 5. Animals Peridomèstics
1. L’Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d’animals
peridomèstics.
2. És obligació dels propietaris dels immobles l’establiment de mesures dissuasives o
correctores adients en el mateixos, així com, en aquells que el seu estat precari ho
requereixi, l’establiment d’aquelles obres infraestructures necessàries, per tal d’evitar la
instal·lació, establiment i cria d’animals peridomèstics.
Article 6. Establiments de venda i altres nuclis zoològics
1. Estaran subjectes al règim de comunicació per a la seva obertura.

2. Aquest tipus d’establiments hauran de complir els requisits mínims i de
funcionament, i tots aquells que s’estableixin, exigits en la Llei de protecció d’animals.
CAPÍTOL III. CONDICIONS DE MANTENIMENT DELS ANIMALS
Article 7. Atenció sanitària
1. Les persones propietàries i les posseïdores d’animals han de mantenir-los en bones
condicions higiènic sanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les
característiques de cada espècie i raça. Aquests hauran d’estar ben alimentats,
correctament allotjats, i se’ls haurà de donar les atencions veterinàries necessàries per
garantir el seu estat de salut i prevenir la transmissió de malalties a altres persones o
animals. El propietari haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària en la qual
constaran les dades respecte al seu estat sanitari, vacunacions, tractaments
antiparasitaris, etc.
Article 8. Allotjament
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals estan obligats a mantenir la higiene
i neteja adequada d’aquests. En aquest sentit s’ha de procedir a la neteja diària dels
allotjaments dels animals, procurant la desratització, desinfecció, desinsectació i
ventilació adient dels mateixos i evitant llocs sense llum o en condicions climàtiques
inadequades. Hauran de disposar d’espai suficient per al seu moviment, ombra i cobert
per tal de protegir-los del sol i la pluja. També disposaran d’aigua que serà renovada
periòdicament.
2. Els animals de companyia no poden tenir com allotjament habitual els celoberts o
balcons.
3. No es poden deixar sols durant més de dotze hores, tant a l’interior de l’habitatge,
com a l’exterior, encara que es trobin en terrasses, galeries, balcons, passadissos,
escales, patis o similars.
Article 9. Mitjans de subjecció
1. Els animals de companyia només en mantindran subjectes en un lloc per causes
justificades i durant un espai de temps limitat. S’utilitzarà com a mètode de subjecció
les cadenes escorredores, tret de causa justificada. Les cadenes escorredores han d’anar
sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a
l’aixopluc.
2. El collar i la cadena han de ser proporcionats a la talla i força de l’animal i en cap cas
la cadena serà de longitud inferior a 3 metres, ni el collar de força o estrangulació.
Article 10. Manteniment en vehicles
1. Resta prohibit mantenir els animals en un vehicle estacionat tret que aquest es trobi
en una zona d’ombra, tingui garantida la ventilació i la temperatura del cotxe no superi
els 28 graus, i en cap cas durant un espai de temps superior a 2 hores.
2. Els vehicles no poden ser en cap cas l’allotjament habitual o temporal dels animals de
companyia.

3. És prohibit tancar els animals de companyia en els maleters dels vehicles.
Article 11. Trasllat d’animals
1. Els animals han de disposar d’un espai suficient que permeti, com a mínim, que
aquests puguin aixecar-se i jaure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans de
transport o els embalatges han de ser concebuts per protegir els animals de la intempèrie
i de les diferències climàtiques fortes.
2. Durant el transport, s’ha d’abeurar els animals i donar-los una alimentació apropiada
a intervals convenients.
3. En la càrrega i descàrrega dels animals s’ha d’utilitzar un equip adequat per a
evitarlos danys o sofriments.
CAPÍTOL IV. OBLIGACIONS DE LES PERSONES POSSSEÏDORES I/O
PROPIETÀRIES
Article 12. Responsabilitat de les persones posseïdores d’animals
1. La persona posseïdora d’un animal, sens 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. La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la
tinença dels quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar danys a
les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural
ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat
necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais
públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
3. La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels
exemplars com de les seves cries.
4. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a
comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat en un termini de
quaranta-vuit hores de manera que quedi constància.
5. Tota persona que tingui coneixement de l’existència d’un animal abandonat, ho ha de
posar en coneixement de l’ajuntament.
Article 13. Convivència entre veïns
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries perquè la
tranquil·litat del seus veïns no sigui alterada pel comportament dels seus animals. En
aquest sentit, es tindrà en compte les determinacions de l’art. 3.4 i ss. de l’ordenança
municipal per regular l’emissió de sorolls, vibracions i altres immissions, per tal
d’assegurar el descans dels veïns.
2. Així mateix, en balcons, terrasses i similars s’hauran de prendre les mesures
necessàries per evitar que els animals, especialment gossos o gats, puguin afectar amb
les seves deposicions i orines els pisos inferiors o a la via pública.

Article 14. Actuacions prohibides
1. De conformitat amb la legislació aplicable, resten prohibides les següents actuacions
respecte als animals:
a) Maltractar-los o agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els
produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del
comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent per prescripció
veterinària.
c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic sanitari, de
benestar i de seguretat animal.
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans,
llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat
terapèutica per a garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat
reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions
amb l’obtenció prèvia de l’autorització de l’autoritat competent.
f) No facilitar-los l’alimentació suficient.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
h) Vendre’ls a menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l’autorització
dels qui en tenen la potestat o custòdia.
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones
particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es
garanteixi el benestar de l’animal.
j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les
condicions higiènic sanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el
moviment necessari per a ells.
m) Mantenir-los en locals públics en condicions de qualitat ambiental, lluminositat,
soroll i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.
n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
o) Baralles de gossos.
p) Baralles de galls.
q) Matances públiques d’animals.
r) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d’assimilables.
s) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
t) Les corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de l’animal.
CAPÍTOL V. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA
Article 15. Forma de circular

1. Els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies públiques han de ferho, en tot cas, acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del
comportament de l’animal.
2. Els posseïdors hauran de vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a
les persones i a altres animals que comparteixen l’espai.
3. Els propietaris de gossos i gats queden obligats a respectar les indicacions
contingudes en, si s’escau, els rètols informatius oficials col·locats al municipi.
Article 16. Mètode de subjecció
1. A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els gossos, gats i fures han
d’anar lligats, amb la corresponent corretja, han de dur collar i, en el seu cas, la placa
identificativa censal que els hagi proporcionat l’ajuntament i anar proveïts del
corresponent microxip o tatuatge.
2. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals sigui
raonablement previsible, donada la seva natura i característiques, i tots aquells que
estiguin considerats gossos potencialment perillosos segons l’article 1 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol.
3. L’ús de morrió podrà també ésser ordenat per l’autoritat municipal quan les
circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes.
Article 17. Deposicions
1. Com a mesura higiènica ineludible es prohibeix deixar les deposicions fecals dels
gossos i altres animals a les vies publiques, o a qualsevol lloc destinat al trànsit de
vianants, especialment en els parcs infantils, zones d’esbarjo i enjardinades. El
conductor de l’animal està obligat a la retirada d’aquestes de la part pública que resulti
afectada, mitjançant bosses de plàstic o paper, i a dipositar-les als contenidors
d’escombraries.
2. Es prohibeix que els animals orinin en els parcs infantils, zones d’esbarjo, façanes
d’edificis i en el mobiliari urbà, havent de realitzar les seves necessitats en els llocs
expressament habilitats o en tot cas en els embornals de la xarxa de clavegueres, en la
part inferior de la vorada de la vorera o en els escocells dels arbres.
Article 18. Accés a llocs de pública concurrència
1. Queda prohibit l’accés d’animals de companyia a l’interior d’edificis i instal·lacions
de titularitat pública, excepte en els espais on s’autoritza la seva entrada.
2. Les persones propietàries d’establiments públics, com ara hotels, pensions,
restaurants, bars, cafeteries i similars, 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.
3. L’entrada de gossos o gats a tota mena de locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments queda expressament prohibida.

4. No és permesa la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines
públiques, parcs, jardins, parcs infantils i equipaments esportius.
5. Les anteriors prohibicions i limitacions no seran aplicables als gossos d’assistència
que es regiran per la seva normativa específica.
Article 19. Alimentació a la via pública
1. Es prohibeix expressament alimentar, de manera general, els animals (gossos, gats,
coloms, etc) a la via pública, parcs, solars o altres espais similars.
2. Amb l’objecte de prevenir la proliferació i increment de colònies d’animals
incontrolats en el municipi, es prohibeix donar aliments als animals en les vies i els
espais públics, destinats directament a l’ús comú general dels ciutadans, a excepció de
les persones autoritzades expressament per l’ajuntament en el cas de colònies
controlades. La persona serà advertida de les conseqüències de la seva acció, i si
persisteix en ella, podrà ser sancionada.
3. Així mateix, per tal d’evitar i prevenir la proliferació de colònies d’animals
incontrolats, es prohibeix alimentar els animals abandonats i perduts en recintes de
propietat privada.
Article 20. Altres prohibicions
1. Sense perjudici de les prohibicions contemplades en apartats anteriors, es prohibeix:
a) Rentar els animals a la via pública, fonts i a la vora de les rieres.
b) Donar de beure aigua als animals amorrats als sortidors de les fonts públiques.
c) Banyar els animals en les fonts públiques.
d) Fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals. En especial, es
prohibeixen els anuncis de particulars per la cria i/o venda o qualsevol transacció de
llurs animals de companyia.
CAPÍTOL VI. NORMES SANITÀRIES
Article 21. Condicions generals
Tot animal de companyia té dret, i el propietari té el deure d’oferir-li, les atencions
sanitàries i els controls veterinaris necessaris per mantenir un bon estat de salut i evitar
la transmissió de malalties a persones o altres animals.
Article 22. Documentació sanitària
Els animals hauran de tenir la corresponent documentació sanitària en la que
s’especifiquin les vacunes i tractaments que se’ls hagi aplicat.
Article 23. Obligacions dels veterinaris
1. Els veterinaris i veterinàries de l’Administració pública, les clíniques i els consultoris
veterinaris de caràcter privat, estan obligats a:
a. Comunicar tota malaltia transmissible a l’ajuntament de forma que estigui establerta,
perquè independentment de les mesures zoosanitàries, es posin en marxa les
corresponents mesures higiènico-sanitàries de protecció civil.

b. Tenir un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament
obligatori, el qual ha d’estar a disposició de l’autoritat competent.
c. Informar la persona propietària o posseïdora d’identificar el seu animal en el cas de
pertanyi a una espècie d’identificació obligatòria i no estigui identificat i també de
l’obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi on resideixi habitualment l’animal
o en el Registre general d’animals de companyia.
d. Dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha d’estar a disposició
de les administracions que ho requereixin per a portar a terme actuacions dins llur àmbit
competencial quan portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter obligatori.
2. L’ajuntament només podrà utilitzar aquestes dades amb finalitats estadístiques, de
promoció i prevenció sanitària. En cap cas podran ser cedides per interessos privats o
comercials.
Article 24. Sacrifici i esterilització
1. El sacrifici dels animals només podrà realitzar-se en el casos previstos per la
normativa aplicable i, en tot cas, s’ha d’efectuar de manera indolora i amb atordiment
previ de l’animal, en la mesura que tècnicament sigui possible.
2. El sacrifici i l’esterilització dels animals de companyia han d’ésser fets sempre per
professionals veterinaris.
Article 25. Protocol d’actuació davant un supòsit de lesions
1. Els propietaris d’animals regulats en la present ordenança que hagin causat lesions a
persones, per motiu d’agressió estan obligats:
a) 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.
b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a la Regidoria de
Sanitat d’aquest ajuntament o al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat i posar-se a disposició de les autoritats competents.
c) Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria, o prèvia
autorització, a qualsevol consulta veterinària d’exercici lliure, i seguir les disposicions
que determini el veterinari.
d) Presentar a la Regidoria de Sanitat, o en el lloc que aquesta determini, la
documentació sanitària del gos, i el certificat veterinari de l'Observació Veterinària, en
un termini no superior a les 48 hores d'haver-se produït la lesió, i als 14 dies d’iniciada
l'observació veterinària.
e) Comunicar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
qualsevol incidència que es produeixi (mort de l’animal, robatori, pèrdua, desaparició,
trasllat) durant el període d’observació veterinària.
f) Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l’autoritat sanitària
municipal, podrà obligar a recloure l’animal agressor al dipòsit municipal d’animals o
qualsevol altre lloc habilitat a l’efecte, per realitzar-hi el període d’observació
veterinària.
2. Si l’animal té propietari conegut, les despeses de manteniment aniran al seu càrrec.

CAPÍTOL VII. CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ
Article 26. Inscripció
1. D’acord amb el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la
identificació i el Registre General d’animals de companyia, els propietaris o posseïdors
d’aquest amb residència habitual en aquest terme municipal, els han d’inscriure en el
cens municipal d’animals de companyia en el termini màxim de tres mesos des del
naixement i de trenta dies des de la data de adquisició o canvi de residència de l’animal.
El propietari o posseïdor que faci la inscripció haurà d’aportar les seves dades, el
document acreditatiu de la identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos considerat
potencialment perillós, la documentació específica requerida per aquest tipus d’animals
d’acord amb la legislació vigent.
2. Després de la inscripció en el Cens serà lliurada una xapa censal municipal que
l’animal haurà de dur permanentment en la corretja o collar quan circuli per la via
pública o un document acreditatiu de l’esmentada inscripció. L’ajuntament podrà
establir la periodicitat de renovació de la xapa censal i el pagament d’una taxa per
aquest servei.
Article 27. Comunicacions al cens
1. La mort, cessió o canvi de residència de l’animal s’ha de comunicar al cens municipal
en el termini màxim de 30 dies des que s’hagi produït.
2. La sostracció o pèrdua d’un animal de companyia s’ha de comunicar al cens
municipal en el termini de 48 hores des que es tingui coneixement d’aquests fets.
Article 28. Identificació
1. Els gossos, gats i fures, i altres espècies d’animals, si s’escau, han d’estar identificats
mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.
2. La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha de lliurar a la
persona posseïdora de l’animal un document acreditatiu en què constin les dades de la
identificació de l’animal establerts per l’article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels Animals. Així mateix
ha de comunicar les dades al Registre general d’animals de companyia en el termini de
vint dies, a comptar de la identificació.
3. La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i
obligatori per a fer qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualsevol que hi
faci referència.
4. L’acolliment dels animals de companyia s’ha d’ajustar als requeriments següents:
a) Els animals han d’ésser identificats prèviament a l’acolliment.
b) Els animals han d’ésser desparasitats, vacunats i esterilitzats si han assolit l’edat
adulta, per tal de garantir unes condicions sanitàries correctes.
c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higienicosanitàries, etològiques i de benestar de l’animal.

d) Cada centre ha de dur un llibre de registre amb les dades de cadascun dels animals
que ingressen, de les circumstàncies de captura, troballa o lliurament, de la persona que
n’ha estat propietària si fos coneguda, i també de les dades de l’animal. L’especificació
de les dades que han de constar en el Registre s’ha d’establir per via reglamentària.
Article 29. Taxa municipal
L’ajuntament podrà fixar una taxa municipal que hauran de pagar totes les persones
propietàries d’un animal de companyia, excepte els que tenen un gos pigall a causa de la
seva disminució visual i aquelles que l’ajuntament acordi.

Article 30 Règim de bonificacions
S’estableix una bonificació per aquelles persones empadronades al municipi
propietàries d’un animal de companyia, que el proveeixi d’algun sistema d’identificació
dels establerts a la legislació vigent, i que l’inscrigui al Registre municipal d’animals de
companyia.
La bonificació serà de 10€/animal. (Caldrà presentar factura justificativa de la despesa).
CAPÍTOL VIII. ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS I PERDUTS
Article 31. Prohibicions
1. Està prohibit abandonar els animals.
2. Es considerarà abandonat un animal de companyia quan no dugui la identificació
establerta legalment per localitzar la persona propietària i no vagi acompanyat per cap
persona. Es considerarà perdut un animal de companyia quan dugui identificació per
localitzar la persona propietària i no vagi acompanyat de cap persona.
3. Els propietaris d’animals de companyia que no desitgin continuar tenint-los hauran
de lliurar-los al servei municipal encarregat de la seva recollida, o a una entitat de
protecció i defensa dels animals legalment constituïda.
Article 32. Servei de recollida d’animals abandonats
1. L’ajuntament es farà càrrec de l’animal abandonat o rodamón fins que sigui
recuperat, cedit o sacrificat d’acord amb la normativa aplicable.
2. Correspon a l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats,
perduts o ensalvatgits.
3. L’ajuntament pot delegar la gestió dels servei a què fa referència l’apartat anterior a
administracions o entitats locals supramunicipals, a entitats de protecció dels animals i
en darrer lloc a empreses registrades per aquesta finalitat específica.
CAPÍTOL IX. DE LA RECUPERACIÓ D’ANIMALS
Article 33. Termini i procediment

1. El termini per a recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L’animal s’ha
de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les
despeses originades.
2. Si l’animal porta identificació, s’ha d’avisar la persona propietària, la qual té un
termini de vint dies per a recuperació i abonar les despeses originades. Un cop passat
aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no l’ha recollit, aquest es considera
abandonat i pot ésser cedit, acollit temporalment o, en últim extrem, sacrificat d’acord
amb la normativa aplicable.
Article 34. Despeses
Per recuperar un animal el seu propietari haurà d’acreditar la seva propietat i abonar les
despeses que hagi originat, inclosa si és el cas, la identificació i registre i la taxa
municipal corresponent de recollida i manteniment. Si aquests tràmits finalment no es
realitzen, l’animal es considerarà legalment abandonat.
Article 35. Acolliment d’animals
Els centres de recollida d’animals abandonats o perduts han d’atendre i fomentar les
peticions d’acolliment d’animals de companyia, les quals s’han de formular per escrit.
Article 36. Captura de gossos i gats ensalvatgits
1. Correspon a l’ajuntament la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits per mètodes
d’immobilització a distància.
2. En els casos en què la captura per immobilització o mitjançant llaços, xarxes, gàbies
trampa, no sigui possible, el Departament de Medi Ambient i Habitatge pot autoritzar
excepcionalment l’ús d’armes de foc i determinar qui ha d’emprar aquest sistema de
captura excepcional.
CAPÍTOL X. RÈGIM D’INFRACCIONS
Article 37. Classificació de les infraccions
1. Són infraccions lleus d’aquesta ordenança i de la Llei de protecció dels animals, les
accions o les omissions següents:
1. Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir altres
animals que s’han de registrar obligatòriament.
2. No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han de vacunar o
tractar obligatòriament, d’acord amb l’establert amb la Llei de protecció dels animals.
3. Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
4. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
5. Transportar animals vulnerant els requisits establerts per aquesta ordenança i per la
normativa vigent.
6. No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar
d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per la Llei de protecció
dels animals i la normativa que la desplega en relació amb aquesta identificació.

7. No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d’animals, reconegut oficialment.
8. Filmar escenes fictícies de crueltat maltractament o sofriment d’animals, sense
l’autorització administrativa prèvia.
9. Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions
d’animals vertebrats.
10. No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en Registre de Nuclis
Zoològics.
11. No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per
a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no
tenir-lo diligenciat per l’Administració competent.
12. Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
13. Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna
vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
14. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
15. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur
benestar, si no els comporta un risc greu per la salut.
16. No evitar la fugida d’animals.
17. Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
18. Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
19. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això
els causa perjudicis greus.
20. Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic.
21. No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de
companyia.
22. Dipositar menjar i alimentar als animals, especialment als coloms i als gats, a la via
o espais públics.
23. No comunicar als serveis municipals de l’existència d’animals abandonats o
rodamóns.
24. La circulació de gossos per les vies públiques, llocs i espais públics en general,
sense complir les obligacions de vigilància i seguretat establertes en aquesta ordenança.
25. No retirar les defecacions dels animals de la via pública o de qualsevol altra lloc
destinat al trànsit de vianants, o dels llocs destinats a tal fi.
26. Dipositar les deposicions fecals dels animals en papereres públiques o al
clavegueram.
27. L’entrada d’animals de companyia en edificis i instal·lacions de titularitat pública o
en establiments als quals tenen prohibit l’accés, i l’admissió d’aquest accés.
28. La circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques,
parcs, jardins, parcs infantils i equipaments esportius.
29. Alimentar, qualsevol animal abandonat o perdut, en recintes o espais de propietat
privada.

30. No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi l’ajuntament.
31. Rentar animals a la via pública, parcs, solars, al costat de rieres i altres espais,
incloses les vies urbanes.
32. Donar de beure aigua als animals amorrats a la boca de les fonts públiques.
33. Banyar els gossos i altres animals en les fonts de parcs públics.
34. La criança d’animals domèstics en domicili particular sense la preceptiva llicència
municipal.
35. Fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals.
36. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que no tingui
transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i
ciutadanes.
37. Qualsevol altra infracció de les disposicions d’aquesta ordenança no prevista
expressament per aquest article i que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
2. D’acord amb aquesta ordenança i la Llei de protecció dels animals, constitueixen
infraccions greus les accions o les omissions següents:
1. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades
des del punt de vista higiènico-sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc
greu per la salut.
2. No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no tenirlo diligenciat per l’administració competent.
3. No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments
obligatoris.
4. Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts
en el títol IV de la Llei de protecció dels animals.
5. Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen
autoritzat.
6. Vendre animals o fer-ne donació, als centres de cria, si aquests no han estat declarats
nuclis zoològics.
7. Anul·lar els sistemes d’identificació sense prescripció ni controls veterinaris.
8. No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s’estableixi o
exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a
espècies de comerç permès que per llur característiques puguin causar danys a les
persones, als béns i al medi ambient.
9. Fer tir al colom.
10. Incomplir l’obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties
a què es refereix l’article 24.1.c de la Llei de protecció dels animals.
11. No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
12. Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per
a la salut.
13. Fer matances públiques d’animals.
14. Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables.

15. Fer ús no autoritzat d’animals en espectacles.
16. Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
17. La manca d’inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
18. Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció
d’instal·lacions que allotgin animals.
19. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.
20. Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc
per a l’animal.
21. Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits
determinats legalment. 22. Realitzar activitats d’ensinistrament sense acreditació
professional oficial.
23. No sotmetre l’animal a observació veterinària contemplada a l’article 51 d’aquesta
ordenança.
24. L’ incompliment de l’establert a l’article 54 (sobre sacrifici i esterilització)
d’aquesta ordenança.
25. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o la
documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el
compliment de les seves funcions, així com subministrar informació o documentació
falsa.
26. No sol·licitar la preceptiva llicència municipal pels establiments o activitats en els
casos en què sigui preceptiva o l’ incompliment dels requisits exigits per la seva
instal·lació o funcionament.
27. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que tinguin transcendència
greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes.
28. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
3. Són infraccions administratives molt greus d’acord amb la Llei de protecció dels
animals, les accions o les comissions següents:
1. Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus
per a la salut.
2. Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l’article 11.2 de la Llei de
protecció dels animals.
3. Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar
danys greus.
4. Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l’ús d’armes de foc sense l’autorització
corresponent dels Departament de Medi Ambient.
5. No evitar la fugida d’animals d’espècies exòtiques o d’espècies híbrides, de manera
que pugui comportar una alteració ecològica greu.
6. Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control
veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per la Llei de protecció
dels animals.

7. Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar en aquest
tipus d’actes.
8. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades
des del punt de vista higiènico-sanitari i de benestar si els perjudicis als animals són
molt greus.
9. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
4. Per a la classificació de les infraccions, serà d’aplicació el règim d’infraccions
establert en la present ordenança, així com el previst a la normativa sectorial de rang
superior a aquesta ordenança, com és el cas del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels Animals, 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, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal i reglaments que les
desenvolupen; i la Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les
persones acompanyades de gossos d’assistència, així com altra normativa d’aplicació.
TÍTOL IV.- RÈGIM SANCIONADOR
Article 38. Potestat inspectora i sancionadora
És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les infraccions
comeses contra aquesta ordenança, sens perjudici de les competències que puguin
correspondre a altres autoritats en aplicació de la normativa de rang estatal o
autonòmica.
Article 39. Infraccions administratives
1. Es consideren infraccions administratives els fets o conductes que, per acció o
omissió, impliquin l’ incompliment o la vulneració, total o parcial, de les disposicions i
prohibicions que s’estableixin en aquesta ordenança, com també aquelles altres que
estiguin tipificades a la normativa sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o
local, sens perjudici que els preceptes d’aquesta ordenança puguin contribuir a una més
correcta identificació de les conductes.
2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran d’aplicació
en defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui estatal, autonòmica
o local.
3. Tal i com apareixen tipificats en els diferents articles, les infraccions que disposa
aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus.
Article 40. Graduació general de les sancions
1. Les sancions tipificades en aquesta ordenança que no tinguin regulació de la seva
graduació en la normativa sectorial aplicable, es graduaran atenent al principi de
proporcionalitat i, en tot cas, tenint en compte els criteris de graduació següents:
a) La gravetat de la infracció.
b) El grau de malicia o d’intencionalitat de la persona infractora.

c) El grau de participació en el fet per títol diferent a l’anterior.
d) La naturalesa dels perjudicis causats.
e) La reincidència de la persona infractora per haver comès dins el període d’un any
més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així s’hagi declarat per resolució
ferma en via administrativa.
f) La reiteració. Quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions
d’aquesta ordenança o quan s’estan instruint altres procediments sancionadors per
infraccions d’aquesta ordenança.
g) La capacitat econòmica de la persona infractora.
h) El benefici derivat de l’activitat infractora.
2. Els criteris de graduació general de sancions fixats en l’apartat anterior s’estableixen
sens perjudici de les graduacions específiques que es regulin en la corresponent
legislació sectorial aplicable.
Article 41. Tipificació de les sancions i mesures complementaries
1. Les infraccions tipificades per aquesta ordenança seran sancionades amb multes,
l’import de les quals serà graduat dintre dels màxims establerts per la legislació vigent
en cada moment per a la sanció d’infraccions de les ordenances municipals, que són els
següents:
a) Infraccions lleus: multes de 100 € fins a 300 €
b) Infraccions greus: multes de 301 € fins a 1.000 €
c) Infraccions molt greus: multes de 1.001 € fins a 3.000 €
2. En els supòsits que la legislació sectorial estableixi quanties diferents d’aquestes,
seran d’aplicació les establertes per la legislació sectorial dins dels límits que s’atribueix
a la competència local.
3. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència envers la persona
infractora perquè reposi la situació alterada al seu estat original, i amb la indemnització
pels danys i perjudicis causats a l’Administració pels fets sancionats. Les valoracions
realitzades pels Serveis Tècnics Municipals serviran de base per a la determinació dels
danys i perjudicis soferts.
4. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les
normes que hagin originat la intervenció o el requeriment dels agents de l’autoritat, les
conductes obstruccionistes, com la desobediència de les ordres efectivament impartides
i les expressions irrespectuoses i de menyspreu contra els agents, constituiran
infraccions sancionables en via administrativa, d’acord amb l’art. 79 d’aquesta
ordenança, tret que el fet sigui constitutiu de responsabilitat criminal, en el qual cas es
passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.
5. La determinació de la infracció i la imposició de la sanció corresponent es farà
seguint els procediments establerts.

6. Quan es plantegin dubtes entre la qualificació d’un determinat fet imputable d’acord
amb la tipificació d’infraccions d’una ordenança sectorial i la d’aquesta ordenança,
prevaldrà l’ordenança sectorial.
Article 42. Responsabilitat
1. Seran responsables directes de les infraccions d’aquesta ordenança:
a) Les persones físiques o jurídiques, autores materials de les infraccions, sigui per
acció o per omissió, tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat o concorri en
ells alguna causa legal d’inimputabilitat, cas en què seran responsables directes els
pares, mares, tutors, tutores, guardadors/res legals o aquelles persones que posseeixin la
seva custòdia legal.
b) Les persones, físiques o jurídiques, titulars o propietaris dels vehicles amb els quals
s’hagi comès la infracció, d’acord amb allò que s’estableixi a la legislació vigent.
c) En el cas d’infraccions derivades del comportament d’animals, les persones físiques o
jurídiques que en siguin propietàries o posseïdores, d’acord amb el que estableixi la
legislació sectorial vigent.
d) Les persones, físiques o jurídiques, titulars de les llicències quan, amb motiu de
l’exercici d’un dret atorgat per la llicència, cometin una de les infraccions especificades
en l’ordenança.
e) Els o les titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència.
f) De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la
seva prèvia concessió o amb incompliment de les seves condicions, en seran
responsables les persones físiques i/o jurídiques que siguin titulars de la llicència i, si
aquesta no existís, la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la qual
actuï l’autor material de la infracció.
2. Quan l’ incompliment de les obligacions previstes en una disposició legal o en
aquesta ordenança correspongui a diverses persones conjuntament, aquestes respondran
de forma solidària de les infraccions i de les sancions que s’imposin.
Article 43. Concurrència de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi
relació de causa-efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa-efecte a la que es refereix l’apartat anterior, als
responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a
cadascuna de les infraccions comeses, llevat que s’apreciï identitat de subjectes, fets i
fonaments. En aquest darrer supòsit s’aplicarà el règim que sancioni amb major
intensitat, gravetat o severitat la conducta de la que es tracti.
Article 44. Reconeixement voluntari de responsabilitat

Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta ordenança podran
reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient
administratiu sancionador.
Article 45. Apreciació de delicte o falta
1. Quan les conductes a que es refereix aquesta ordenança poguessin constituir infracció
penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui els
antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació
d’un procés penal no impedirà la tramitació d’expedients sancionadors pels mateixos
fets, però la resolució definitiva de l’expedient només podrà produir-se quan sigui ferma
la resolució recaiguda en l’àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de
prescripció. Els fets declarats provats en via judicial vincularan l’autoritat competent per
imposar la sanció administrativa.
3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si
s’aprecia diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades en el sí del procediment administratiu
sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no
recaigui pronunciament exprés al respecte de les autoritats judicials, sense perjudici dels
recursos que pugui interposar el presumpte infractor sobre l’establiment o vigència de
les esmentades mesures provisionals.
Article 46. Procediment sancionador i competència
1. Els procediments sancionadors s’ajustaran a les regles i als principis generals
establerts al Títol IX de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Decret de la
Generalitat de Catalunya 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat i el Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora en els àmbits materials de competència de l’Estat,
o per la normativa vigent en matèria de procediment sancionador, llevat que hi hagi un
procediment sancionador específic en la corresponent legislació sectorial.
2. La competència per a la incoació del procediment sancionador i per a la imposició de
les sancions correspon a l'Alcalde. No obstant això, l'Alcalde en compliment de les
prescripcions legals corresponents, podrà delegar la seva competència sancionadora en
altres òrgans o membres de l’ajuntament.
Article 47. Prescripció de les infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions que es regulen en aquesta ordenança, que no tinguin un
termini específic de prescripció determinat per la legislació sectorial, prescriuran en els
terminis establerts en la normativa general de procediment administratiu.
2. Les infraccions prescriuran:
a) Infraccions molt greus: al cap de 3 anys.

b) Infraccions greus: al cap de 2 anys
c) Infraccions lleus: al cap de 6 mesos
3. Les sancions prescriuran :
a) Sancions per faltes molt greus: al cap de 3 anys
b) Sancions per faltes greus: al cap de 2 anys
c) Sancions per faltes lleus: al cap d'1 any
4. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del dia en què la
infracció s’ha comès.
5. El termini de prescripció de les sancions comença a comptar des del dia següent a
aquell en què sigui ferma la resolució que imposa la sanció.
Article 48. Actuació dels agents de l’autoritat
1. Els agents de l’autoritat, els quals a petició del ciutadà hauran d’identificar-se
indicant el número d’identificació corresponent a cada agent, s’adreçaran als ciutadans
amb el màxim respecte i consideració que els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de
servei ciutadà. Així mateix els policies tenen l’obligació d’informar els ciutadans dels
seus drets.
2. Els ciutadans tenen l’obligació d’identificar-se davant els agents de l’autoritat quan
siguin requerits a l’efecte.
3. De no aconseguir-ne la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès
una infracció, els agents de l’autoritat, podran requerir-la perquè, a l’objecte d’iniciar
l’expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències pròximes
que comptin amb mitjans adequats per realitzar les diligències d’identificació, aquests
únics efectes i pel temps imprescindible, informant la persona infractora dels motius del
requeriment d’acompanyament.
Article 49. Elements probatoris dels agents de l’autoritat
1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta ordenança,
els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori, d’acord amb la
normativa aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin aportar els
interessats.
2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que corresponguin
d’acord amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja
sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar
els fets recollits a la denúncia formulada d’acord amb la normativa aplicable
3. Els ciutadans poden recórrer davant l’autoritat municipal els actes dels agents que
consideren erronis o atemptatoris a la seva dignitat.
Article 50. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o
sanció en els àmbits de la convivència i el civisme
1. En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets
previstos a l’ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:
a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l'Ajuntament.

b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida
pels funcionaris actuants en compliment de les seves funcions.
c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques
d’inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o
que indueixi a error de manera explícita o implícita.
d) L’ incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les
autoritats municipals o els seus agents.
e) La coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra pressió exercida
sobre les autoritats o els agents municipals.
2. Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l’apartat
anterior són constitutives d’infracció lleu.
Article 51. Denúncies ciutadanes
1. Qualsevol persona, en compliment de l’obligació prevista a l’art. 5.6, pot presentar
denúncies per posar en coneixement de l’ajuntament l’existència d’un determinat fet
que sigui contrari a la convivència ciutadana o al civisme.
2. Les denuncies hauran d’expressar la identitat de la persona o les persones que les
presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva
comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones presumptament
responsables.
3. Quan la denuncia vagi acompanyada d’una sol·licitud d’iniciació del procediment
sancionador, l’ajuntament haurà de comunicar al denunciant la iniciació o no de
l’esmentat procediment i, en el seu cas, la resolució que recaigui.
Article 52. Danys produïts a la via pública
1. Quan es produeixin danys ens els béns o instal·lacions de titularitat municipal, el
causant estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses de reconstrucció i/o
reparació, i al dipòsit del seu import, sense perjudici de la corresponent sanció, si
s’escau.
2. Si aquests danys fossin irreparables, l’ajuntament serà indemnitzat. La indemnització
es fixarà en una quantitat igual al valor de les coses danyades. Seran considerats com
irreparables els danys que es produeixin en monuments d’interès artístic o històric i
aquells que consisteixin en la destrucció d’arbres de més de vint anys.
Article 53. Procediment per a la reparació dels danys
1. El procediment per a la reparació dels danys en la via pública s’incoarà d’ofici.
L’Alcaldia ordenarà als Serveis Tècnics la redacció d’un informe on consti la descripció
dels danys i la seva valoració. Seguirà el procediment establert per la legislació de
procediment administratiu, amb audiència als interessats.
2. L’Alcaldia dictarà finalment la resolució que correspongui. Tot això, sense perjudici
de continuar les actuacions corresponents davant de la jurisdicció ordinària, si procedís.
Article 54. Comisos

1. A més dels supòsits en que així es preveu expressament en aquesta ordenança, els
agents de l’autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de la
infracció o que serviren, directa o indirectament, per a la comissió d’aquella, així com
els diners, fruits o productes obtinguts amb l’activitat infractora, els quals quedaran sota
la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment
sancionador o, a manca d’aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen motivar
el comís.
2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les circumstàncies
que l'han determinat.
3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui
adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador
competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i
transcorreguts un mes sense que el titular hagi recuperat l'objecte, es procedirà a la seva
destrucció o els lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb finalitats
socials.
4. En cas d’indicis racionals d’infraccions greus o molt greus en matèria de protecció
d’animals, l’ajuntament podrà comissar els animals, amb caràcter preventiu fins a la
resolució de l’expedient sancionador corresponent o la fi de les circumstàncies que el
van determinar. En cas que la persona sigui sancionada es determinarà la destinació de
l’animal. Les despeses fins a la resolució de l’expedient i les de les actuacions
relacionades amb aquest aniran a càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.

Article 55. Mesures provisionals
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les
mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment,
per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció
que pogués imposar-se. Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes
en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades
a la naturalesa i la gravetat de la infracció.
2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també amb
anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador.
Article 56. Multes coercitives
Per a l’execució forçosa de les resolucions, l’ajuntament podrà imposar multes
coercitives, d’acord amb el que disposa la legislació sectorial i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, les quals en cap cas superaran els límits màxims previstos com a
sanció, per a la presumpta infracció que pogués correspondre, i un cop que prèviament
s’hagués efectuat com a mínim dos requeriments per instar al compliment de l’ordre
administrativa donada.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Les prescripcions d’aquesta ordenança s’aplicaran de forma preferent excepte en els
casos en què hi hagi contradicció amb normes de rang superior. Els extrems no
previstos en aquesta ordenança es regiran per la normativa sectorial reguladora,
aprovada per l’administració que tingui atribuït el títol competencial.
Segona
En tot allò no previst al títol III d’aquesta ordenança, s’estarà al que disposi el 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, i la Llei
19/2009, de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de
gossos d’assistència.
Tercera
D’acord amb la legislació en matèria de protecció d’animals, la prohibició establerta
l’art. 44.1 t) d’aquesta ordenança entrarà en vigor l’1 de gener de 2012.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els expedients sancionadors incoats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present
ordenança es seguiran tramitant per les normes vigents en el moment de la seva
iniciació.

DISPOSICIONS DEROGATORIES
Primera
Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals d’
Alcover que contradiguin la present ordenança.
Queda derogada l’ordenança sobre la tinença d’animals de companyia, aprovada
provisionalment pel Ple de la Corporació el 21 de febrer de 2000 i que entrà en vigor
l’1 de gener de 2001 publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 119, de data 24
de maig de 2000.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 18
d’octubre de 2017 començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2018.

