ORDENANÇA
DOMÈSTICS

MUNICIPAL

SOBRE

LA

TINENÇA

D’ANIMALS

PREÀMBUL
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar el 26 de
febrer de 1997 una ordenança de tinença d’animals domèstics.
Des d’aquesta data fins avui s’han produït importants
novetats legislatives: Llei 17/98, de 28 de desembre pel que
fa a les associacions de defensa d’animals; D. 328/98, de 24
de desembre pel que fa al registre general d’animals de
companyia; Ll 6/99, de 26 de gener sobre les condicions de
manteniment dels animals de companyia; Ll 10/99 de 30 de
juliol d’àmbit autonòmic i Ll 50/99, de 23 de desembre,
d’àmbit estatal; RD 287/2002, pel que fa a la tinença
d’animals potencialment perillosos i els articles vigents de
la llei 3/88, de 4 de març, de protecció d’animals.
Aquesta ordenança s’adequa a la nova normativa citada i a la
Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels animals, i ve
a substituir l’ordenança del 97. Això sense perjudici del
sotmetiment que també es reconeix a totes les normes
reguladores de caràcter general, que sobre aquesta matèria i
en el futur, puguin aprovar-se amb posterioritat a l’entrada
en vigor de l’ordenança.
Aquesta ordenança regula la tinença, comerç i recollida
d’animals domèstics de Sant Andreu de la Barca per tal de
protegir la salut i la seguretat de les persones, garantir el
màxim respecte als drets dels animals, el bon nivell de
convivència entre animals i persones en el medi urbà i el
màxim nivell possible de qualitat de vida per a tots.
TÍTOL PRELIMINAR
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1.
Aquesta Ordenança regula la tinença, el comerç, protecció i
tractament dels animals domèstics de Sant Andreu de la Barca.
Afecta a tots el particulars i/o entitats o persones
jurídiques que en posseeixen.
Article 2.
Animals afectats
1. Són animals domèstics els que es crien i reprodueixen amb
la finalitat de viure amb l’home.
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Es consideren animals domèstics totes les subespècies i
varietats de gats i gossos, ocells i altres mamífers i peixos
que es crien amb aquesta finalitat.
2. Resten exclosos de la regulació d’aquesta ordenança els
animals que es crien per a la producció de carns, pell o
algun altre producte útil per a l’home, a excepció del que
diu
l’article
3
d’aquesta
ordenança,
i
els
animals
d’experimentació .
3. La tinença d’animals exòtics o salvatges està sotmesa a
l’autorització expressa d’aquest Ajuntament. En tot cas
aquesta està condicionada a que es compleixin les condicions
següents:
a) Animals de fauna autòctona. Queda prohibida la tinença
d’animals d’espècies protegides.
b) Animals de fauna no autòctona:
- La tinença d’aquest animals es regeix pel que estableixen
els tractats i conveni internacionals signats per l’Estat
espanyol, per la normativa comunitària i pel que preceptua la
Llei de protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya
i les disposicions que la desenvolupen.
- Els propietaris d’una espècie de fauna no autòctona, sempre
que sigui permesa la seva tinença, hauran d’acreditar
documentalment la seva procedència legal.
- No és permesa la tinença d’animals d’agressivitat manifesta
o que poden provocar enverinaments per la seva mossegada o
picada.
4.
Llevat
d’autorització
expressa
que
recollirà
les
condicions específiques de la excepció, no s’autoritzarà dins
del nucli urbà consolidat, el manteniment de bovins de
producció làctia (vaqueries), la cria i la criança de grans
animals (estiguin o no destinats al consum o a l’oci), les
activitats de pasturatge i el pas de ramats.
Article 3.
La tinença d’animals domèstics no considerats de companyia
(aus de corral, conills, coloms, etc.), en domicilis
particulars es permetrà valorant la repercussió higiènicosanitària a l’entorn i les molèsties o perill que puguin
ocasionar als veïns.
Quan pel nombre o característiques dels animals la seva
tinença es pugui catalogar com a activitat tipificada, estarà
subjectada a les llicències i autoritzacions pertinents.
TÍTOL 1
Normes Generals de convivència i de tracte amb els animals de
companyia.
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Article 4
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca permetrà la tinença
d’animals domèstics de companyia sempre que la seva presència
no representi un risc, perill o incomoditat per altres
persones o animals i que es compleixin les condicions que es
fixen en els articles següents.
Article 5
Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia
tenen
l’obligació
de
mantenir-los
en
condicions
higiènicosanitàries adequades a la seva espècie. Hauran d’estar ben
alimentats, correctament allotjats, i se’ls haurà de donar
les atencions veterinàries necessàries per preservar el seu
estat de salut i prevenir la transmissió de malalties
a
altres persones o animals.
Article 6
El nombre màxim d’animals domèstics permès per habitatge
podrà ser establert per tècnics municipals, tenint en compte
les
característiques
d’allotjament,
espai
disponible,
condicions higiènico-sanitàries, repercussions i molèsties
que puguin generar als veïns o a l’entorn.
Article 7
A les zones d’ús comú d’habitatges i comunitats de veïns, els
animals hauran d’anar lligats i, si és necessari, proveïts de
morrió.
Article 8
No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles,
celoberts o balcons.
En balcons, terrasses i similars s’hauran de prendre les
mesures necessàries per evitar que quan hi romangui un animal
pugui afectar amb les seves deposicions i orins els pisos
inferiors o la via pública.
També es prendran les mesures necessàries perquè no puguin
molestar amb els sorolls els veïns o altres persones,
especialment en hores de descans.
Article 9
Les comunitats de
seus
reglaments
domèstics en els
d’ús dels espais
animals.

veïns o propietaris poden preveure en els
la
possibilitat
de
tinença
d’animals
habitatges, així com establir les normes
d’ús comú i dels ascensors per part dels
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Article 10
Obligacions bàsiques pel que fa a l’animal
Sens
perjudici
de
la
responsabilitat
subsidiària
del
propietari, els posseïdors d’un animal de companyia tenen les
següents obligacions bàsiques:
a) L’allotjament ha de ser adequat a les exigències de
l’espècie, de la raça i al medi on han de viure. Com a
característiques generals mínimes, ha de ser ventilat, amb
llum i que els protegeixi de les condicions climàtiques
extremes. S’ha de mantenir net, desinfectat i desinsectat.
b) Els animals han de tenir a la seva disposició aigua
potable i neta, protegida de les gelades. L’alimentació ha de
ser adequada i suficient per mantenir un bon nivell de
nutrició i salut.
Article 11
Mitjans de subjecció
Quan, per causes justificades, un animal hagi d’estar
subjecte en un lloc concret durant un espai
de temps
determinat, es seguiran les següents normes:
a) La subjecció es farà amb una cadena escorredora. Les
cadenes
fixes
només
s’utilitzaran
quan
hi
hagi
la
impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estigui
justificada.
b) La cadena escorredora ha d’anar sobre un cable horitzontal
i han de permetre que l’animal pugui jeure i arribar al seu
aixopluc.
c) El collar i la cadena han de ser proporcionals a la Talla
i la força de l’animal, no poden tenir per excessiu ni
impossibilitar el moviment de l’animal. En cap cas la
longitud de la cadena pot ser inferior als 3 m (excepte els
que diu l’article 16, punt 2).
d) Si s’ha d’emprar una cadena fixa, ha de tenir un
dispositiu que eviti la torsió,. El seu
enrotllament i la
immobilització de l’animal.
e) En cap cas el collar dels animals de companyia que es
mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga,
no un collar de força o que produeixi estrangulació.
f) L’animal no pot estar lligat de manera permanent.
Article 12
Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i
habitatges s’han de tenir de manera que el vianants no
prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte,
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atacar a qui circuli per la via pública o provocar un
accident. A més s’hauran de complir els següents requisits:
a) S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol
advertint del perill de l’existència d’un gos vigilant al
recinte.
b) S’hauran de complir els requisits que s’especifiquen per a
animals potencialment perillosos.
Article 13
Els propietaris o posseïdors d’animals hauran de facilitar
als tècnics de sanitat i als agents d’autoritat municipal les
visites
necessàries
per
comprovar
les
condicions
d’allotjament, manteniments i tracte dels animals.
Article 14
En cas de greu o persistent incompliment de les condicions
establertes en els articles anteriors, l’administració
municipal podrà disposar qualsevol mesura correctora i fins i
tot ordenar el trasllat dels animals al lloc o establiment
més adequat, amb les despeses a càrrec del propietari.
TÍTOL 2
Tinença de gossos potencialment perillosos
Article 15
Es consideren gossos potencialment perillosos:

Els que han presentat episodis d’agressions a persones o
altres gossos.

Els que han estat ensinistrats per a l’atac i defensa.

Els que pertanyen a una de les races següents o llurs
encreuaments:
bullmastiff,
bullterrier,
dòberman,
dog
argentí, dog de Bordeos, dog del Tíbet, fila brasiler, mastí
napolità, pit-bull, presa canari, presa mallorquí, rotwailer,
terrier stafforshire americà, tosa japonès i akita inu.
Aquesta llista pot ser modificada per l’autoritat competent.

Els que pertanyen a una altra raça, quan la situació o
les circumstàncies ho aconsellin i mentre aquestes no
canviïn.
Article 16
Els propietaris i posseïdors de gossos potencialment
perillosos hauran de complir les mesures següents:
1) Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades
judicial o governativament per a la tinença d’aquests animals
no poden adquirir o se propietaris d’aquest tipus de gossos.
5

2) A les vies públiques, parts comunes d’immobles
col·lectius, transports públics i llocs i espais d’ús públic
en general, han d’anar lligats amb cadena o corretja no
extensible de menys de 2 metres i proveïts de morrió. No
poden ser conduïts per menors de 16 anys, ni més d’un per
persona.
3) Les instal·lacions que els alberguin han de reunir les
característiques següents:

Parets i tanques han de ser suficientment altes i
consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el
pes i la pressió de l’animal.

Si les parets no són prou altes o els tancaments prou
segurs, els gossos hauran d’estar sempre lligats.

Les portes de les instal·lacions han de ser tan
resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de
dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o
obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb
l’advertiment de l’existència d’un gos d’aquest tipus.
4) Com a condició indispensable per a la tinença i inclusió
en el cens d’animals domèstics, els propietaris d’aquests
gossos han de contractar una assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests
animals puguin provocar a les persones i altres animals.
5) Els titulars d’animals potencialment perillosos hauran
d’acreditar condicions físiques i psíquiques convenients per
proporcionar les atencions necessàries als animals i garantir
un ús adequat, manteniment i domini, segons estableix el Real
Decret 287/2002, de 22 de març.
6) La llicència administrativa per la tinença d’animals
potencialment perillosos té una validesa de 5 anys, que es
pot renovar per períodes successius de la mateixa durada.
7) No s’autoritza la cria d’aquests gossos als propietaris
particulars.
8) No es permet l’ensinistrament d’aquests gossos per a
l’atac i defensa fora dels centres o instal·lacions
autoritzats i per part de professionals que tinguin la
formació i els coneixements necessaris avalats per titulació
reconeguda oficialment. Els animals ensinistrats només es
podran utilitzar per a les activitats de vigilància i de
guarda d’empreses de seguretat i dels diferents cossos de
seguretat.
Article 17
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Sens perjudici de les sancions que es puguin imposar per
l’incompliment del punt 2 de l’article anterior, els agent
de l’autoritat municipal podran immobilitzar cautelarment
l’animal i dipositar-lo a les instal·lacions que l’Ajuntament
determini, on romandrà fins que el seu propietari el retiri
provist del corresponent morrió. El termini màxim per
retirar-lo és de 10 dies des de la data de la denúncia.
Passat aquest termini es considerarà abandonat. Aniran a
càrrec del propietari les despeses que generi l’estada de
l’animal.
TÍTOL 3
Presència d’animals a la via
públics i als transports públics

pública,

als

establiments

Article 18
A la via pública els gossos aniran provistos de corretja o
cadena i collar, i amb la xapa censal del Cens d’Animals
Domèstics de Sant Andreu de la Barca. També hauran de
presentar la cartilla de vacunacions als agents de la policia
local que els hi sol·licitin.
Els animals de perillositat raonablement previsible, ja sigui
per la seva naturalesa o característiques, estiguin o no
catalogats com a potencialment perillosos, hauran de circular
amb morrió.
L’ús de morrió també podrà ser ordenat per l’autoritat
municipal quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre
durin aquestes.
Article 19
Les persones que condueixen un gos pel carrer han d’adoptar
les mesures necessàries perquè aquest no embruti amb
deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs, i
en general qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
Són responsables de recollir els excrements convenientment,
mitjançant bosses de plàstic o paper, i dipositar-les en
recipients d’escombreries o en els contenidors especialment
destinats a tal efecte.
Article 20
Queda prohibida la presència d’animals domèstics en parcs
infantils i zones de jocs.
Article 21
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No es permet rentar animals a la via pública i les fonts, ni
fer-los beure aigua amorrats als sortidors de les fonts
públiques.
Article 22
Queda prohibit alimentar els animals a la via pública, parcs,
solars o altres espais incloses les aus urbanes, a excepció
de les colònies controlades i en els llocs destinats
exclusivament a tal efecte per l’Ajuntament.
Article 23
En cas que es produeixi infracció dels articles anteriors,
els agents de l’autoritat municipal podran imposar la
denúncia pertinent.
Article 24
És prohibida l’entrada de gossos, gats o altres animals a
tota
mena
de
locals
destinats
a
la
fabricació,
emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de
manipulació d’aliments i/o begudes. És obligatori que els
establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior
aquesta prohibició.
Els propietaris d’establiments d’ús públic de tota mena, tal
com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries o
similars, poden prohibir, segons criteri, l’entrada i
permanència de gossos, gats i altres animals en llurs
establiments. Encara comptant amb la seva autorització,
s’exigirà que tinguin el morrió posat i que vagin subjectes
per corretja o cadena.
Article 25
Queda prohibida la circulació i permanència de gossos i
altres animals a les piscines públiques durant tota la
temporada de banys.
Article 26
Les anteriors prohibicions i restriccions no afecten els
gossos pigall quan vagin acompanyats de persones invidents.
Article 27
El trasllat de gossos i gats en transports públics es
realitzarà d’acord amb les disposicions vigents i les que
dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents
en cadascun dels casos.
TÍTOL 4
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Animals abandonats i rodamóns
Article 28
Es considera que un animal és abandonat o rodamón si no du
cap identificació de l’origen o del propietari ni va
acompanyat de cap persona. En aquest cas l’Ajuntament es farà
càrrec de l’animal fins que sigui recuperat o cedit.
Article 29
El termini per recuperar un animal sense identificació és de
10 dies naturals.
Si l’animal du identificació, els serveis municipals avisaran
el seu propietari, el qual disposarà d’un termini de 10 dies
per recuperar-lo a partir de la recepció de l’avís.
Per recuperar un animal el seu propietari haurà d’acreditar
la seva propietat, inscriure’l en el cens d’animals domèstics
en cas que no ho estigui, abonar les despeses que hagi
originat i la taxa fiscal de recuperació d’animals. Si
aquests tràmits no es realitzen en el temps estipulat,
l’animal es considerarà legalment abandonat, procedint a la
tramitació de la sanció corresponent.
Article 30
És prohibit abandonar els animals.
Els propietaris de gossos i gats que no vulguin continuar
tenint-los, podran demanar al servei de Salut Pública
informació sobre els centres d’acollida d’animals on es poden
adreçar.
Article 31
En el cas de gats que es trobin en la situació descrita als
articles 28 i 29, l’Ajuntament promourà colònies de gats com
alternativa al seu sacrifici. Aquestes colònies consistiran
en l’agrupació controlada de gats, degudament esterilitzats,
en espais públics a càrrec d’organitzacions i entitats
cíviques sens afany de lucre.
TÍTOL 5
Cens municipal
companyia.

i

identificació

dels

animals

domèstics

de

Article 32
Els
propietaris
de
gossos
i
gats
han
d’inscriure
obligatòriament en el registre central del municipi on
resideix l’animal dins del termini màxim de 3 mesos a comptar
des de la data de naixement o 1 mes des de l’adquisició o
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canvi de residència d’aquest. La inscripció es farà
mitjançant petició normalitzada on constaran com a mínim les
dades del propietari (nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon),
dades de l’animal (espècie, raça sexe, nom, característiques,
data de naixement) codi d’identificació i domicili de
l’animal. En el moment de la inscripció al cens serà lliurada
al propietari una xapa censal municipal de l’any en curs que
l’animal haurà de portar permanentment en la corretja o en el
collar quan circuli per la via pública. L’Ajuntament podrà
establir la periodicitat de renovació de la xapa censal i la
taxa corresponent.
Si es tracta d’un gos considerat potencialment perillós,
haurà d’aportar a més la justificació que disposa d’una
assegurança de responsabilitat civil, certificat de capacitat
física i certificat d’aptitud psicològica, per sol·licitar la
corresponent llicència municipal.
Article 33
La mort, desaparició, cessió o canvi de residència de
l’animal s’ha de comunicar al Cens Municipal d’Animals
Domèstics en el termini màxim d’1 mes des que s’hagi produït.
Article 34
Els animals domèstics de companyia han d’estar identificats
en el termini màxim de 3 mesos de la data del seu naixement
pel sistema següent, que s’adaptarà en tot cas a la normativa
de la Unió Europea:
a) Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un
microxip a la banda esquerra del coll de l’animal, dotat d’un
sistema
antimigratori
i
un
recobriment
biològicament
compatible i que s’adapti a la normativa europea. En cas que
per alguna raó justificada no sigui possible la implantació
en el lloc assenyalat, es farà, a la zona de la creu, entre
les espatlles, i es farà constar expressament en el document
acreditatiu de la realització del marcatge, en el lloc que
s’ha implantat.
b) La identificació electrònica ha de ser prèvia a la
inscripció al Registre Censal Municipal.
TÍTOL 6
Normes sanitàries
Article 35
Tot animal de companyia té dret i el seu propietari té el
deure d’oferir-li les atencions sanitàries i els controls
veterinaris necessaris per mantenir un bon estat de salut i
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evitar la transmissió de malalties a persones o altres
animals. Amb aquesta finalitat les autoritats administratives
podran
ordenar
l’execució
de
determinades
campanyes
sanitàries obligatòries pels animals de companyia, de la
forma i en el moment que es determini.
Article 36
Cada propietari o posseïdor d’un animal domèstic haurà de
disposar de la corresponent documentació sanitària en la qual
s’especificaran les característiques de l’animal i l’estat de
sanitari. Els propietaris hauran de sotmetre els animals a
les vacunacions o tractaments obligatoris que determinin
l’autoritat municipal o qualsevol altre competent.
Article 37
Els
veterinaris,
consultoris
veterinaris,
clíniques
veterinàries i hospitals veterinaris han de 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.
L’Ajuntament només podrà utilitzar aquestes dades amb
finalitat estadística, de promoció i prevenció sanitària, i
de control dels animals domèstics del municipi. En cap cas
podran ser cedides per interessos privats o comercials.
Article 38
Els
veterinaris,
consultoris
veterinaris,
clíniques
veterinàries i hospitals veterinaris han de comunicar a
l’Ajuntament tota malaltia de declaració i/o comunicació
obligatòria
perquè,
independentment
de
les
mesures
zoosanitàries individuals, es puguin posar en marxa, si
s’escau, les mesures necessàries de salut pública.
Article 39
Si un animal cal que sigui sacrificat, s’haurà de fer sota
control i responsabilitat d’un veterinari, i utilitzant un
mètode, aprovat per l’autoritat competent, que impliqui el
mínim de sofriment de l’animal i que li provoqui la pèrdua de
consciència immediata.
Article 40
En cas que un animal domèstic mossegui o lesioni una persona
el seu propietari ha de:
a) Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona
agredida o als seus representants legals i a les autoritats
competents que ho sol·licitin.
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b) Comunicar el fet al Servei de Salut Pública en el termini
màxim de 24 hores, aportant la cartilla sanitària de
l’animal.
c) Sotmetre l’animal a un període d’observació veterinària de
14 dies en el termini màxim de 24 hores des de l’agressió.
d) Durant el període d’observació veterinària, quan sigui
possible i sota la responsabilitat del seu propietari,
l’animal podrà romandre al seu allotjament habitual. Quan ho
aconselli alguna circumstància, es farà en un centre
veterinari o en el centre que disposi l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, essent les despeses que es generin a
càrrec del propietari.
e) Presentar al Servei de Salut Pública el comprovant de
l’inici d’observació veterinària en el termini màxim de 48
hores que s’hagi produït la lesió i el comprovant de
finalització de l’observació veterinària en el termini màxim
de 48 hores que s’hagi produït.
Article 41
Si l’animal agressor és rodamón o no té propietari conegut,
el servei de Salut Pública es farà càrrec de la seva captura
i de la seva observació veterinària.
TÍTOL 7
Comerç d’animals domèstics i altres activitats econòmiques
Article 42
Queda totalment prohibida la venda d’animals domèstics de
companyia fora dels establiments autoritzats.
Aquesta prohibició és extensiva al mercat setmanal del
divendres.
Article 43
Establiments autoritzats
Els establiments de venda d’animals domèstics han de tenir
l’autorització municipal d’obertura, estar inscrits en el
Registre de Nuclis Zoològics del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, i complir els requisits següents:

Tenir en perfectes condicions higiènico-sanitàries tant
l’establiment com els animals que hi romanen dins.

Disposar d’un llibre de registre oficial o diligenciat
per l’Administració competent on consti data d’entrada,
procedència, identificació individual de l’animal, data de
sortida i destinació.

Tenir l’acreditació de la procedència de tots els
animals dipositats a l’establiment.
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Vendre els animals de companyia identificats.

Vendre els animals en bones condicions sanitàries,
desparasitats i sense símptomes aparents de patologies
psíquiques o físiques. Si l’edat dels cadells ho permet,
hauran d’estar desparasitats i vacunats. Els establiments són
responsables de les malalties d’incubació i genètiques
diagnosticables, en ells i en els seus progenitors, no
detectades en el moment de la venda.

Lliurar al comprador un document on s’acrediti la data
de venda, tipus, raça, edat, procedència, criador de
l’animal, estat sanitari i altres característiques que ha de
conèixer el comprador per mantenir l’animal en les òptimes
condicions higiènico-sanitàries i de benestar.

Prendre les mesures necessàries per a l’eliminació
sanitària de cadàvers i deixalles.

Prendre mesures adients per tal d’evitar molèsties al
veïnat, sorolls, olors, etc.

Tenir en un lloc visible l’acreditació de llur
inscripció en el Registre de nuclis zoològics, quan es tracti
d’establiments d’accés públic.
Article 44
Documentació
La sol·licitud de llicència municipal d’obertura dels
establiments de venda, de cria i de manteniment d’animals,
s’haurà de presentar acompanyada de la documentació exigida a
tots els establiments i la següent documentació addicional:
1. Memòria tècnica subscrita pel facultatiu veterinari amb
les determinacions següents:
a) Condicions tècniques de l’establiment.
b) Pla de control de desratització, desinsectació i
desinfectació.
c) Programa d’higiene i profilaxi de les diferents espècies
d’animals que es venen, que preveurà: inspecció a l’entrada
dels
exemplars,
desparasitació
externa,
desparasitació
interna, règim de vacunes, inspecció sanitària (periodicitat
i documentació sanitària), identificació i cens dels animals
que ho requereixin, neteja de les gàbies i recintes,
existència de farmaciola o no, descripció de la sala i
sistemes d’aïllament sanitari, gestió de cadàvers i gestió de
residus sanitaris (xeringues, medicaments, etc.)
d) Pla d’alimentació per mantenir als animals en un estat de
salut adequat.
e) Definició de mesures de protecció i seguretat aplicades
per evitar la fugida dels animals i la producció de danys.
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2. Documents acreditatiu de la superació dels curs de
cuidador o cuidadora dels animals.
3. Dades identificatives del Servei Veterinari al qual queda
adscrit l’establiment per a l’atenció dels animals objecte de
la seva activitat.
Article 45
Condicions
Tots els establiments comercials hauran de comptar amb els
següent condicionament.
a)Extensió suficient de les instal·lacions dels animals per
assegurar el seu benestar, respectant les mesures higiènicosanitàries adients i requeriments comportamentals de les
diferents espècies allotjades.
b)Sistemes d’aireació natural o artificial que assegurin
l’adequada ventilació del local.
c) Safareigs, estris per a la gestió dels residus i tot allò
que
sigui
necessari
tant
per
a
mantenir
netes
les
instal·lacions com per a preparar en condicions l’alimentació
dels animals.
d) Revestiments de materials que assegurin la perfecta i
fàcil neteja i desinfecció. Les unions entre el sòl i les
parets seran preferiblement de perfil còncau.
e) Il·luminació natural o artificial suficient (festius
inclosos) per a permetre realitzar les operacions pròpies de
l’activitat en perfectes condicions i el manteniment dels
animals en perfectes condicions.
f) Mesures d’insonorització adequades al tipus d’animals de
l’establiment.
g) Control ambiental de plagues.
Article 46
Condicions dels centres d’allotjament
Tots els requisits i condicions anteriors també hauran de
complir-los els centres d’allotjament temporal o permanent
d’animals domèstics i els centres de cria i ensinistrament.
Article 47
Els zoològics ambulants, atraccions amb animals i similars,
hauran d’obtenir la llicència municipal corresponent per
instal·lar-se dins el municipi.
Article 48
Els certàmens d’animals que puguin celebrar-se a Sant Andreu
de la Barca (mercats, exhibicions, exposicions, mostres,
concursos o subhastes), siguin itinerants o no, hauran de
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sol·licitar l’informe favorable de l’Ajuntament, com a mínim
en els 10 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud
d’autorització
a
l’oficina
comarcal
del
Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya. La sol·licitud de l’informe anirà acompanyada de
la documentació següent:
a) Identificació del certamen.
b) Descripció del lloc on es vol celebrar.
c) Dies i hores de celebració del certamen.
d) Nombre aproximat d’animals, classificat per espècies, que
concorreran al certamen.
e) Programa de mesures sanitàries que s’adoptaran durant la
celebració del certamen, signat pel veterinari responsable.
f) Nom,
adreça
i
telèfon
de
la
persona
o
persones
encarregades de l’organització del certamen, a efectes de
comunicació urgent.
g) Normes de participació i memòria justificativa dels
mitjans de neteja i desinfecció de les instal·lacions o
espais que s’utilitzin, zona d’aïllament sanitari dels
animals, revisió veterinària dels animals prèvia al certamen,
manteniment de les condicions higienicosanitàries dels
animals i de les instal·lacions, característiques de gàbies
i/o tancats per allotjar els animals, sistema de recollida i
eliminació de femtes i residus, acreditació de la procedència
dels animals, i tot allò que sigui de rellevància o interès
per a l’emissió de l’informe.
Article 49
L’Ajuntament podrà inspeccionar els establiments de venda,
guarda, cria i ensinistrament d’animals domèstics, així com
els circs, zoològics ambulants, atraccions ambulants amb
animals, certàmens i activitats similars.
TÍTOL 8
Mesures de protecció dels animals
Article 50
Queda expressament prohibit:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls
a qualsevol altra pràctica que els provoqui sofriment o danys
injustificats.
b) Abandonar-los
c) Mantenir-los en instal·lacions incorrectes des del punt de
vista higiènico-sanitari.
d) No facilitar-los l’alimentació necessària per a subsistir.
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e) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a
la transacció onerosa d’animals.
f) Vendre’ls als menors de 14 anys i a incapacitats sense
autorització dels que en tenen la pàtria potestat o la
custòdia.
g) Exercir la venda ambulant d’animals domèstics.
h) Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de
l’Administració.
i) L’ús d’animals en espectacles de lluites i d’altres
activitats si aquestes els poden ocasionar sofriment o poden
ésser objecte de burles o tractament antinatural, o bé pot
ferir
la sensibilitat de les persones que els contemplen.
j) Cap festa amb braus o altres animals que puguin implicar
el seu patiment o tortura, ni cap propaganda de festes
d’aquests tipus.
TÍTOL 9
Infraccions i sancions
Article 51
El
posseïdor
d’un
animal,
sens
perjudici
de
la
responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable
dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les
persones, a altres animals, a les coses, a les vies, espais
públics i al medi natural en general, d’acord amb el què
estableix l’article 1905 del Codi Civil.
Article 52
Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança,
d’acord amb la legislació vigent, es classifiquen en molt
greus, greus i lleus:
1. Són infraccions molt greus:
a) La tinença d’animals de fauna autòctona o no-autòctona,
protegits, salvatges, potencialment perillosos o verinosos,
sense autorització expressa, d’acord amb el que disposa
l’article 2.
b) No comunicar les malalties transmissibles de declaració
obligatòria a l’Ajuntament (article 38).
c) No aplicar els tractaments veterinaris obligatoris (art. 5
i 35)
d) Sacrificar o esterilitzar un animal sense control
veterinari (art. 39)
e) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades per
veterinari en cas
de necessitat o per mantenir les
característiques de la raça.
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f) Lesions o agressions a persones produïdes per un animal de
companyia.
g) En cas d’agressió, no comunicar l’incident a l’Ajuntament
i/o no facilitar les dades de l’animal i la documentació
sanitària.
h) No sotmetre l’animal agressor a observació quan prescriu
aquesta ordenança.
i) No comunicar qualsevol incidència que s’esdevingui durant
el període d’observació, ja sigui per control veterinari o
per causa d’agressió.
j) Abandonar un animal.
k) Maltractar un animal.
l) No tenir gossos de guarda amb les degudes condicions de
seguretat d’acord amb el que disposa l’article 16 d’aquesta
ordenança.
2. Són infraccions greus:
a) Mantenir els animals en condicions higiènico-sanitàries no
adequades o que suposin molèsties per als veïns o altres
persones (art 4 i 5).
b) Mantenir un animal de companyia en un vehicle estacionat
més de 4 hores o, encara que sigui per un temps inferior,
estacionat en el sol o sense ventilació.
c) Que l’allotjament habitual d’un animal domèstic sigui un
vehicle.
d) Mantenir un animal de companyia tancat en el maleter d’un
vehicle sense que aquest estigui adaptat per assegurar la
ventilació adequada o evitar la possible intoxicació per
gasos.
e) Incomplir els requisits de les normes que s’estableixen a
l’article 11 d’aquesta ordenança relatiu a les mesures de
subjecció dels animals de companyia.
f) No indicar amb un rètol la presència d’un gos vigilant o
potencialment perillós a un recinte, obra o habitatge (art 12
i 16).
g) No disposar d’assegurança de responsabilitat civil en els
casos necessaris (art. 16).
h) Que el gos circuli per la via pública sense anar lligat
i/o sense morrió quan és necessari (art 16 i 18).
i) Embrutar la via pública i qualsevol lloc destinat al
trànsit i esbarjo dels vilatans (art. 19, 20 i 21).
j) No identificar els animals en el termini o manera que
s’indica a l’article 32.
k) No disposar de documentació sanitària dels animals de
companyia (art. 36).
l) La venda ambulant d’animals de companyia i la venda
d’animals sense autorització municipal (art. 42 i 43).
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m) L’incompliment dels requeriments o de les mesures que
dicti l’autoritat municipal.
3. Són infraccions lleus:
a) No prendre les mesures de protecció necessàries en
balcons, terrasses i similars per evitar molèsties produïdes
per les
defecacions i orins dels animals als pisos inferiors o a la
via pública (art. 8).
b) Que el gos circuli per la via pública sense la xapa
d’identificació censal (art.18).
c) Alimentar els animals a la via pública, parcs, solars o
altres espais (art. 22).
d) L’incompliment de les prohibicions i restriccions de
presència d’animals en establiments i transports públics
(art. 24, 25, 26 i 27).
e) No censar l’animal en el termini indicat o no comunicar
els canvis de dades que afectin el cens (art. 32 i 33).
f) Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta
ordenança que no estigui expressament prevista en aquest
article ni en la Llei 3/98, de 4 de març, de protecció
d’animals.
Article 53
Graduació de les sancions
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives
a aquesta ordenança i a la Llei de protecció d’animals poden
ser sancionades:
a) Les infraccions lleus, amb multa de 100 euros fins a 400
euros.
b) Les infraccions greus, amb multa de 401 euros fins a 2000
euros.
c) Les infraccions molt greus, amb multa de 2001 euros fins a
20.000 euros.
2.
Les
sancions
de
les
infraccions
administratives
contingudes en aquesta ordenança i que afectin a la tinença
de gossos potencialment perillosos poden ser sancionades:
a) Amb multes de 60,10 a 150,25 euros les considerades lleus
b) Amb multes de 150,25 euros fins a 1.502,53 les
considerades com a greus
c) Amb multes de 1.502,53 fins a 30.050,61 euros les
considerades com a molt greus.
La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta
ordenança no exclou la responsabilitat civil i l’eventual
indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre
al sancionat.
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Article 54
Criteris de graduació de les sancions
1. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte
per graduar la quantia de les multes i la imposició de les
sancions accessòries els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la
infracció comesa, tant a persones com a animals.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici
obtingut en la comissió de la infracció.
c) La intencionalitat o negligència.
d) La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions.
e) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o
l’elevat cost de reparació.
f) El volum de negoci de l’establiment.
g) La capacitat econòmica de la persona infractora.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
2. Davant la comissió d’infraccions de caràcter lleu, es
poden dur a terme actuacions d’educació ambiental o
d’advertiment, sense necessitat d’iniciar un procediment
sancionador.
3. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de
dues o més infraccions administratives, tipificades en
diferents normes, s’imposarà la sanció de major quantia, sent
competent per resoldre l’expedient, l’òrgan en el qual
resideixi la potestat sancionadora.
Article 55
Reincidència
1. La infracció reiterada de més de dues vegades en un any
d’una falta lleu es considerarà com a una falta greu.
2. la infracció reiterada de més de dues vegades en un any
d’una falta greu, es considerarà com a molt greu.
3. Si s’hi aprecia reincidència, la quantia de les sancions
es pot incrementar fins al doble de l’import màxim de la
sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir en
cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.
Article 56
1. Mitjançant els seus agents, l’Ajuntament pot comissar els
animals objecte de protecció en el mateix moment en que hi
hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions
d’aquesta ordenança.
2. El comís a que es refereix l’apartat anterior té el
caràcter de preventiu fins a la resolució de l’expedient
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sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la
destinació final que s’ha de donar als animals comissats.
3. Les despeses ocasionades pel comís a que es refereix
l’apartat 1 i les actuacions relacionades amb aquest són a
compte de qui comet la infracció.
Article 57
1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de 3
anys per a les molt greus, 2 anys per a les greus i 6 mesos
per a les lleus, comptats des de la data de la comissió de la
infracció.
2. Els terminis de prescripció de les sancions són de 3 anys
per a les molt greus, 2 anys per a les greus i 1 any per a
les lleus, comptats des de la data en que la resolució
sancionadora esdevé ferma.
Article 58
1. Són aplicables a les sancions establertes per aquesta
ordenança els principis de potestat sancionadora i el
procediment sancionador establerts per la Llei 30/92, de 26
de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 11/99, de 2 d’abril, el Reial Decret 1398/93, de
4 d’agost, pel que s’aprova el reglament del procediment per
a l’exercici de la potestat sancionadora, el D 278/93, de 9
de novembre, i altres normes concordants i precedents
previstes a l’ordenament jurídic.
2. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figuri
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets,
al·legacions o proves que les aportades per l’interessat,
conforme les previsions de la normativa de procediment
esmentada.
3. En els casos d’infraccions no previstes per aquesta
ordenança, però sancionables a tenor de la Llei 22/2003, de
protecció d’animals, i la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
l’Ajuntament pot instruir, en qualsevol cas, els expedients
infractors
i
elevar-los
a
l’autoritat
administrativa
competent perquè els resolgui.
Article 59
L’Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment,
la sanció de multa per sessions formatives, participació en
activitats cíviques o altres de tipus de treballs per la
20

comunitat sempre
interessats.

que

hi

hagi

consentiment

previ

dels

Article 60
Potestat sancionadora i òrgans competents
1. Per imposar les sancions tipificades en aquesta ordenança
es seguirà el procediment sancionador regulat pel Decret
278/1993, de novembre, sobre el procediment sancionador
aplicable als àmbits de competència de la Generalitat i també
la Llei de l’Estat 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.
2. La competència per a la imposició de les sancions
derivades d’aquesta ordenança correspondrà a l’Alcalde tret
dels supòsits següents:
a) Al Ple per aquelles accions o omissions tipificades com a
infraccions greus
i molt greus relatives a la tinença de
gossos potencialment perillosos.
b) Les infraccions tipificades a la Llei de protecció dels
animals com a greus i molt greus, que no afectin a la tinença
de gossos potencialment perillosos, que es denunciaran a
l’autoritat corresponent de les especificades a l’article 37
de la Llei 22/2003.
Article 61
Multes coercitives
1. En el cas que els interessats (propietaris, posseïdors o
responsables dels animals, comerciants o altres professionals
que exerceixin activitats relacionades amb la sanitat dels
animals...) no executin les obligacions establertes en la
Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, es podrà
requerir als afectats, perquè en un termini suficient,
procedeixin al seu compliment, amb l’advertència que, en cas
contrari, s’imposarà una multa coercitiva, amb assenyalament
de quantia, en el seu cas, i fins un màxim de 3000 euros
sense perjudici de les sancions que poguessin ser aplicables.
2. En cas d’incompliment es podrà efectuar requeriments
successius, incrementant la multa coercitiva en el 20 per
cent de l’acordada en el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits seran els suficients per poder
realitzar la mesura que es tracti, així com per evitar els
danys que es puguin produir de no executar la mesura al seu
temps.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
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Es concedeixen tres mesos, des de l’entrada en vigor
d’aquesta
ordenança,
als
efectes
que
els
propietaris
d’animals domèstics regularitzin la seva situació procedint a
inscriure’ls en el Cens municipal d’animals domèstics.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança de tinença d’animals domèstics deroga
l’anterior de 26 de febrer de 1997.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
Sant Andreu de la Barca, 25 de juliol de 2005.

ÍNDEX
Preàmbul 1
Títol Preliminar
Objecte i àmbit d’aplicació Pàgina 1
Animals afectats Pàgina 2
Títol 1
Normes generals de convivència i de tracte amb els
Animals de companyia Pàgina 3
Títol 2
Tinença de gossos potencialment perillosos Pàgina 5
Títol 3
Presència d’animals a la via pública, als
establiments
públics i als transports públics Pàgina 7
Títol 4
Animals abandonats i rodamóns Pàgina 9
Títol 5
Cens municipal i identificació dels animals domèstics de
companyia Pàgina 10
Títol 6
Normes sanitàries Pàgina 11
Títol 7
Comerç d’animals domèstics i altres activitats econòmiques
Pàgina 13
Títol 8
Mesures de protecció dels animals Pàgina 16
Títol 9
Infraccions i sancions Pàgina 17
Disposició Transitòria Pàgina 23
Disposició Derogatòria Pàgina 23
Disposició Final Pàgina 23
22

