ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA, COMERÇ I
RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS

CAPÍTOL 1
OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 1
La present ordenança regula, dins del terme municipal de Santa Maria de Palautordera, la
tinença d'animals domèstics, tant els de convivència humana com els utilitzats amb
finalitats lúdiques esportives o lucratives.
Té en compte en tot moment els beneficis que els animals aporten a les persones, regula
les condicions per al seu benestar, incideix especialment en els aspectes relacionats amb
la seguretat i tranquil·litat (confort) dels ciutadans.
Article 2
Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta ordenança, agrupantlos d'acord amb la seva destinació més usual, són:
a) Animals domèstics:
- Animals de companyia: gossos, gats, determinades aus, ocells, etc.
- Animals que proporcionen ajuda especialitzada: gossos guia.
- Animals especialitzats en la vigilància d'habitatges i d'establiments.
- Animals d'aquari o de terrari.
b) Animals que proporcionen ajut laboral:
-Animals de tracció, de rastreig (gossos policia, animals d'utilitat pública), de vigilància
d'obres, etc.
c) Animals utilitzats en pràctiques esportives, com ara:
- Cavalls, llebres, coloms, canaris i altres ocells.
d) Animals destinats a l'experimentació.
e) Animals destinats al consum alimentari o dels quals s'obté un aprofitament parcial:
- Aviram, bestiar porcí, bestiar oví, bestiar vaquí, bestiar equí, etc.
- Animals dels quals hom aprofita la pell.
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f) Animals utilitzats en activitats d'esbargiment o en espectacles, i animals ensinistrats
propis de l'activitat de circ.
Article 3
Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal o el règim de comunicació
prèvia, en els termes que determina la Llei d’intervenció integral de l’Administració
ambiental i la corresponent ordenança municipal que la desenvolupa, totes les activitats
basades en la utilització d’animals, exceptuant aquelles que explícitament no la necessitin.

CAPÍTOL II
NORMES DE CARÀCTER GENERAL
Article 4
Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals domèstics en els domicilis
particulars, sempre que es reuneixin les condicions higièniques oportunes per allotjar-los, i
que no es produeixi cap situació de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres
persones en general o a l'animal mateix.
Article 5
Les persones propietàries d'animals de convivència humana estan obligades a mantenirlos en adequades condicions higiènic sanitàries, i en aquest sentit han d'estar
correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats.
Article 6
Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als animals
domèstics o salvatges en règim de convivència o captivitat.
Es prohibeix realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o paròdies en les quals
se'ls mati, fereixi o hostilitzi, i també els actes públics, no regulats legalment, l'objectiu dels
quals sigui la mort dels animals.
Article 7
Qui posseeix 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 les
coses, a les vies, als espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que
estableix l'article 1095 de Codi Civil.
Article 8
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En cas que les persones propietàries o responsables dels animals incompleixin de
manera greu o persistent les obligacions establertes en els paràgrafs anteriors,
l'Administració municipal podrà comissar l'animal i disposar de traslladar-lo a un
establiment adequat, a càrrec del propietari i adoptar qualsevol altra mesura addicional
que consideri necessària. Tot això sense perjudici de les sancions corresponents.
Article 9
Tindran qualificació d’animals perillosos aquells que així hi estiguin considerats per la Llei
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, així com aquells que
hagin causat lesions a persones o animals. En el cas d’existir reincidència en aquestes
lesions el gos podrà ser comissat.
Article 10
Aquell animal que hagi estat capturat a la via pública tres o més vegades en un període
de sis mesos podrà ser comissat.

CAPÍTOL III
NORMES SANITÀRIES
Article 11
Es prohibeix l'abandó dels animals.
Totes les persones que desitgin desfer-se d'un animal del qual són propietàries o
responsables hauran de lliurar-lo al servei municipal de recollida d'animals o a una
societat protectora.
Article 12
1. Els propietaris d'animals que hagin causat lesions a persones o altres estan obligats a:
a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, o al
propietari de l'animal agredit, 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, al departament de
Salut d'aquest Ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
c) Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària obligatòria, a qualsevol consulta
veterinària d'exercici lliure i seguir les disposicions que se'n determinin.
d) Presentar al departament de Salut, o allà on aquest determini, la documentació
sanitària del animals i el certificat veterinari de l'observació veterinària, en un termini no
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superior a les 48 hores després de la lesió i al cap de 14 dies d'iniciar l'observació
veterinària.
e) Comunicar al departament de Salut qualsevol incidència que es produeixi (mort de
l'animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d'observació veterinària.
2. A petició de la persona propietària, i sota control veterinari, l'observació dels animals
agressors es podrà fer en el propi domicili sempre que l’animal estigui vacunat contra la
ràbia i inclòs en el cens municipal.
3. Quan les circumstàncies ho aconsellin i quan ho consideri necessari, l'autoritat sanitària
municipal podrà obligar a recloure l'animal agressor a la Gossera municipal perquè s'hi
estigui durant el període d'observació veterinària. Les despeses de manteniment seran a
càrrec de la persona propietària.
Article 13
Els animals afectats per malalties sospitoses de causar perill a les persones i els que
pateixin afeccions cròniques incurables d'aquesta naturalesa s'han de sacrificar. El
sacrifici cal fer-ho sota control veterinari utilitzant mètodes que impliquin el mínim
sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata.
Article 14
Els serveis veterinaris de l'Administració pública i les clíniques i consultoris veterinaris
privats, han de dur obligatòriament un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que hagin
estat vacunats o tractats. L'esmentat arxiu estarà a disposició de l'autoritat competent.
Qualsevol veterinari o veterinària està obligat a comunicar al departament de Sanitat de
l'Ajuntament tota malaltia animal transmissible inclosa a les considerades pel Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya "Malalties de Declaració
Obligatòria".

CAPÍTOL IV
NORMES ESPECÍFIQUES PER ALS GOSSOS
Article 15
Són aplicables als gossos totes les normes de caràcter general establertes per a tots els
animals.
Article 16
Les persones propietàries o responsables de gossos estan obligades a:
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1. Inscriure'ls al cens del servei municipal corresponent dins el termini màxim d'un mes
comptat a partir de la data de naixement o d'adquisició de l'animal.
2. Comunicar les baixes per mort o desaparició dels animals a les oficines del cens caní
en el termini de quinze dies a partir del fet, portant la targeta sanitària de l'animal.
3. Comunicar els canvis de domicili del propietari o responsable d'un gos com també la
transferència de la possessió d'un animal, a l'oficina del cens caní, en un termini de quinze
dies.
4. Identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents, tal i com s'especifica a la
Llei 3/94 de modificació de la Llei 3/88 de Protecció dels Animals.
Article 17
L’Administració municipal facilitarà, de forma gratuïta la implantació del sistema
d’identificació a tots aquells propietaris de gossos que acreditin uns ingressos inferiors al
salari mínim interprofessional
Article 18
Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que no siguin perillosos
per als vianants, i han d'impedir que els animals puguin abandonar el recinte i atacar o
ocasionar danys a qui circuli per la via pública.
Cal col·locar en lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de l'existència d'un gos de
vigilància.
Els gossos de vigilància d'obres han d'estar correctament censats i vacunats, els
propietaris n'han d'assegurar l'alimentació i les cures sanitàries que necessitin i han de
retirar-los en finalitzar l'obra; en cas contrari se'ls considerarà abandonats.

CAPÍTOL V
PRESÈNCIA D'ANIMALS A LA POBLACIÓ
Article 19
Animals a la via pública
A les vies públiques (inclosos els camins rurals) els gossos han d’anar proveïts de corretja
o cadena i collar i els propietaris de gossos queden obligats a complir les indicacions
presents a la zona. Es prohibida la presència dels animals a l’interior de zones
enjardinades i/o parcs infantils exclusius quan així s’especifiqui. Han de circular amb
morrió tots aquells gossos considerats potencialment perillosos d’acord amb les normes
legals o reglamentàriament establertes.
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Article 20
Com a norma general, es prohibeix alimentar els animals a la via pública i també als
portals i balcons.
Article 21
La circulació i conducció d'animals i de vehicles de tracció animal a la via pública s'ha
d'ajustar a allò que disposen els articles 63, 64 i 70 de l'ordenança municipal de circulació
vigent (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 268, de 7 de novembre de 1992).
Article 22
Deposicions a la via pública
Els posseïdors d'animals han d'adoptar mesures per no embrutar, amb les deposicions
fecals, voravies, zones de vianants, parcs infantils i en general qualsevol lloc destinat al
trànsit de vianants.
Els posseïdors d'animals són responsables de recollir immediatament i de forma
convenient els excrements. Les deposicions recollides s'han de posar de forma
higiènicament acceptable o bé en bosses d'escombraries domiciliàries, o bé en aquells
llocs que l'autoritat municipal destini expressament a aquesta finalitat.
En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal
podran requerir la persona propietària o que condueixi l'animal, perquè procedeixi a retirar
les deposicions. En cas de no ser atesos en el seu requeriment, realitzaran la denúncia
pertinent.
Article 23
Animals abandonats
Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l’origen o del
propietari o no va acompanyat de cap persona; quan els serveis municipals corresponents
detectin la presència d’un animal presumiblement abandonat caldrà que duguin a terme
les gestions corresponents per tal de comprovar si estan degudament identificats
mitjançant el sistema de microxip. En el cas que l’animal estigui realment abandonat
l’Ajuntament es farà càrrec d’ell i l’entregarà al servei corresponent de recollida d’animals.
Qualsevol persona que s'adoni de l'existència d'animals sols per la via pública ha de
comunicar-ho a l'Ajuntament perquè puguin ser recollits.
Per recuperar l'animal el termini serà de vuit dies si no porta cap mena d'identificació ni
collar. Si l'animal porta identificació, els serveis de recollida es posaran en contacte amb el
propietari i el termini per recuperar-lo serà de deu dies.
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En tots els casos els propietaris que vulguin recuperar els seus animals s'hauran de fer
càrrec de les despeses que han ocasionat, independentment de les sancions pertinents
que els puguin ser aplicades.
Tal com especifica l'article 11 de la Llei de protecció dels animals (Llei 3/1988, del 4 de
març), si transcorreguts aquests terminis ningú no reclama l'animal, se'l podrà donar en
adopció, després d'esterilitzar-lo, o se'l podrà sacrificar.
Article 24
Presència d'animals en establiments d'alimentació
L'entrada d'animals domèstics en tot tipus d'establiments destinats a fabricar,
emmagatzemar, transportar o manipular aliments queda expressament prohibida.
Els propietaris d'aquests locals han de col·locar a l'entrada dels establiments, en lloc ben
visible, una placa indicadora de la prohibició. Els gossos pigall queden exempts d'aquesta
prohibició.
Article 25
Presència d'animals a bars, restaurants i similars
Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com ara hotels, pensions, restaurants,
bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri podran prohibir l'entrada i l'estada
d'animals en llur establiment, llevat que es tracti de gossos pigall. Tot i comptar amb la
seva autorització, s'exigirà que tinguin el morrió col·locat i que vagin subjectes per corretja
o cadena.
Article 26
Presència d'animals a piscines i altres indrets
Es prohibeix la circulació o l'estada de gossos i altres animals a les piscines públiques
durant la temporada de bany.
Queda prohibida l'entrada de gossos i gats en locals d'espectacles públics, esportius i
culturals.
Els propietaris d'aquests locals han de col·locar a l'entrada dels establiments, en lloc ben
visible, una placa indicadora de la prohibició. Els gossos pigall queden exempts d'aquesta
prohibició.
Article 27
Nuclis Zoològics
7

Per a l'establiment de Nuclis Zoològics de qualsevol mena cal llicència municipal adient,
com també el permís de Nucli Zoològic atorgat pel departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Els establiments dedicats a la venda d'animals i els centres de cria i les residències han
de comptar amb un veterinari assessor i hauran de portar un registre detallat d'entrades i
sortides d'animals. D'aquests requisits s'exclouen els criadors aficionats d'ocells.
El venedor d'un animal haurà de lliurar al comprador el document que n'acrediti la raça,
l'edat, la procedència, l'estat sanitari i altres característiques d'interès.
Per a la instal·lació dins el municipi dels animals de circs ambulants, zoològics i similars
s'haurà d'obtenir la llicència municipal corresponent, la qual cosa s'entendrà inclosa en la
llicència obtinguda per a la instal·lació del circ si en la sol·licitud es fa constar l'existència
dels esmentats animals.
Article 28
Nuclis Zoològics del nucli urbà
Els establiments de tractament, cura i allotjament d'animals han de comptar,
obligatòriament, amb sales d'espera per tal que els animals no s'hagin d'esperar al carrer,
a les escales, etc. També han de disposar de construccions, instal·lacions i equips que
facilitin i proporcionin un ambient higiènic adequat, i les necessàries accions zoo
sanitàries.
Article 29
Nuclis Zoològics de les rodalies
Per a la instal·lació d'establiments com ara aparcaments de cavalls, hípiques, granges i
similars, qualificats com a nuclis zoològics, a les rodalies de la ciutat, s'han de considerar
sempre que la legislació urbanística ho permeti i complir una sèrie de requisits:
a) Emplaçament prou allunyat del nucli urbà, si es considera necessari, i que les
instal·lacions no presentin cap molèstia zoosanitària per als habitants.
b) Disposar de construccions, instal·lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient
higiènic adequat, i les necessàries accions zoosanitàries.
c) Disposar de facilitat per a l'eliminació dels excrements i de les aigües residuals, per tal
que aquests no comportin un perill per a la salut pública, ni cap tipus de molèstia.
d) Disposar de locals o gàbies fàcils de netejar i de desinfectar, per a l'aïllament i
l'observació d'animals malalts o suposadament malalts.
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e) Disposar de mitjans per efectuar la neteja i la desinfecció dels materials i els estris que
puguin estar en contacte amb els animals i, si s'escau, dels vehicles utilitzats per
transportar- los quan calgui.
f) Disposar de mitjans per destruir i eliminar higiènicament cadàvers d'animals i matèries
contumaces.
g) Manipular adequadament els animals per tal que gaudeixin d'un bon estat de salut.
h) Disposar d'instal·lacions que permetin a cada animal tenir unes condicions acceptables
d'acord amb la seva naturalesa.
i) Tots aquests establiments han de disposar de productes d'higiene general en la seva
farmaciola. La venda de productes farmacològics i biològics hi és prohibida.
Article 30
Experimentació amb animals
Per poder dur a terme experimentació amb animals, cal que es compleixin una sèrie de
requisits:
a) Els laboratoris que utilitzin animals per als seus experiments han de comptar amb un
director responsable amb titulació universitària superior. Han de tenir un llibre d'entrades i
sortides d'animals, en el qual hi ha de constar la procedència de l'animal, la finalitat de
l'adquisició, la data de la intervenció i la destinació de les restes.
b) Els animals utilitzats en experiments operatoris s'han d'anestesiar abans de la
intervenció i se'ls han d'aplicar les cures postoperatòries adequades. És prohibit
abandonar els animals a la seva sort després de l'experimentació.
c) La vivisecció d'animals només es pot practicar amb finalitats científiques i ho han de fer
persones amb títol facultatiu, en els centres expressament autoritzats, i anestesiant
prèviament l'animal.
d) És prohibit subministrar injustificadament qualsevol tipus de substància verinosa,
estupefaent o droga a animals, com també exposar-los al contacte amb aquestes
substàncies.
e) No es concedirà la llicència municipal a aquells laboratoris que utilitzin animals per a
l'experimentació i no disposin dels mitjans adequats per a la destrucció i l'eliminació
higiènica dels cadàvers i de les matèries contumaces.

CAPÍTOL VI
NORMES PER A LA TINENÇA D'ALTRES ANIMALS
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Article 31
La criança domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs en domicilis
particulars, en terrasses o patis, queda condicionada al fet que les circumstàncies de
l'allotjament, l'adequació de les instal·lacions i el nombre d'animals ho permetin, tant en
l'aspecte higiènic sanitari, com per la no existència d'incomoditat ni de perill per als veïns
o per a altres persones.
Quan el nombre d'animals representi una activitat econòmica, cal tenir la corresponent
llicència municipal, que es regula per la Llei d’intervenció integral de l’Administració
ambiental.
Article 32
Queda totalment prohibit l'establiment de noves vaqueries, estables, corrals de bestiar i
aus dins del nucli urbà.
Article 33
La tinença d'altres animals domèstics no qualificats com de companyia i d'animals
salvatges que no siguin cadells, tant si és dins el nucli urbà com a la rodalia, l'ha
d'autoritzar expressament aquest Ajuntament i requereix que estigui d'acord amb les
normatives vigents i que es compleixin les màximes condicions d'higiene i seguretat, a
més de l'absència total de perillositat i de molèsties.
Queda prohibida la tinença d'espècies protegides, tant de la fauna autòctona com de la no
autòctona tal com regula la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals en els
articles 18 i 27.

CAPÍTOL VII
SANCIONS
Article 34
A efectes d'aquesta ordenança, i d'acord amb la legislació vigent, l'incompliment de les
normes que preveu serà sancionat basant-se en els criteris següents:
Infraccions de caràcter lleu (fins a 30,05 EUROS).
- No comunicar la mort, desaparició o transferència de l'animal. Art. 16.2, art. 16.3.
- No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant. Art. 18.
- Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta ordenança que no estigui
expressament prevista en aquest article ni a la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció
dels animals.
Infraccions de caràcter greu (de 30,06 a 60,10 EUROS).
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- Tinença d'animals domèstics, no qualificats de companyia i d'animals salvatges, sense
autorització. Art. 33.
- No facilitar les dades de l'animal agressor. Art. 12.1.a).
- No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l'animal agressor. Art.
12.1.d).
- No censar els gossos. Art. 16.1.
- Mantenir els animals en condicions higiènic sanitàries no adequades, o que representin
perill o molèstia per als veïns o altres persones. Art. 31.
- No tenir els gossos de vigilància en condicions de seguretat. Art. 18.
- Permetre l'entrada d'animals als locals on és prohibit expressament. Art. 24, art. 25, art.
26.
- Embrutar les vies públiques, i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans,
amb deposicions fecals dels gossos, com també dipositar les defecacions dels animals
fora dels llocs destinats a tal fi. Art. 22.
- Dur els gossos pel carrer sense corretja o cadena i collar. Art. 19.
- Reincidència en faltes lleus.
Infraccions de caràcter molt greu (de 60,11 a 150,25 EUROS).
- No comunicar al departament de Salut les incidències que es puguin produir durant el
període d'observació veterinària. Art. 12.1.e)
- Maltractar els animals. Art. 6.
- Abandonar els animals. Art. 11.
- No alimentar els animals. Art. 5.
- Dur sense morrió gossos considerats potencialment perillosos. Art. 19.
- No dur l'arxiu amb la fitxa clínica dels animals vacunats o tractats obligatòriament. Art. 14
- No comunicar l'agressió d'un animal a l'Ajuntament. Art. 12.b).
- No sotmetre l'animal agressor a observació veterinària. Art. 12.c).
- No comunicar les malalties transmissibles a l'Ajuntament. Art. 14.
- Sacrificar un animal sense control veterinari. Art. 13.
- Reincidència en faltes greus.
Article 35
L'Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció sempre que hi hagi indicis
racionals d'infracció reiterativa, en un termini no inferior a un any, l'animal pot ser
comissat.
El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador, a la vista
de la qual es retornarà al propietari o restarà sota la custòdia de l'Ajuntament.
Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció, per raó del comís,
seran a càrrec del propietari o posseïdor de l'animal.
Article 36
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La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la
responsabilitat civil i l'eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre
al sancionat.
Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el procediment previst per la Llei
de règim jurídic i procediment administratiu comú, i la normativa aplicable.
La imposició de les sancions previstes per a les infraccions correspon a l'alcalde o al
regidor en qui delegui, d'acord amb la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Article 37
L'import de la sanció prevista per a cada tipus d'infracció es fixarà, dins el rang que li
correspongui, en funció de factors com el caràcter reiteratiu de la infracció, els perjudicis
causats, les despeses de neteja ocasionades, el grau de responsabilitat de l'infractor, etc.
Article 38
Per imposar sancions superiors a la multa màxima permesa, són d'aplicació la Llei 3/1988,
del 4 de març, de protecció dels animals i l'art. 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal caldrà atenir-se a allò que
disposa la Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental, les seves normes
reglamentàries, la Llei 3/1998, de 4 de març, de protecció dels animals, la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i l’Ordre de
14 de juny de 1976, del Ministeri de governació sobre mesures higiènic sanitàries.

DISPOSICIÓ FINAL
Primer. - Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop transcorreguts trenta dies des de la
seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, d'acord amb el que disposa
l'article 70.2 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
continuarà en vigor mentre no se n'acordi la derogació o modificació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Es concedeixen sis mesos, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança,
perquè els propietaris d'animals domèstics regularitzin la seva situació.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats els articles 20 i 65, de la vigent ordenança municipal de convivència
ciutadana, via pública i Medi Ambient i així com totes aquelles normes municipals que
s’oposin al contingut de la present ordenança.
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