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Número de registre 6546

AJUNTAMENT DE VILAMÒS
Publicació del text íntegre de l’Ordenança número 25, reguladora de la tinença i protecció d’animals
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 30 d’abril de 2019, aprovà inicialment l’Ordenança
número 25, reguladora de la tinença i protecció d’animals. Publicat aquest acord al BOP número 97, de data
21 de maig de 2019, sense que s’hagi presentat cap al·legació, ha quedat aprovat definitivament i es
procedeix a la seva publicació íntegra.
Article 1. Objecte
La regulació integral de les relacions entre els animals i el seu entorn és conseqüència d’una realitat que
reclama la conjuminació entre la convivència ciutadana, la higiene i la qualitat de vida i el màxim respecte
pels drets dels animals. L’evolució en la situació envers la protecció dels animals i la tinença responsable
requereix una normativa adequada i específica, adaptada al moment actual i a la normativa sectorial
aplicable, amb l’objectiu de millorar i garantir la convivència entre persones i animals.
Aquesta regulació es configura com l’objecte principal d’aquesta Ordenança, partint del fet que la tinença
d’animals té un valor potencial afectiu i emocional molt important per a alguns ciutadans i ciutadanes, alhora
que comporta tot un seguit d’obligacions i responsabilitats envers la resta de persones, la ciutat i els
mateixos animals, com també amb la resta d’espècies que conviuen de manera natural a l’ecosistema urbà.
Tot plegat, amb la finalitat de minimitzar les pèrdues d’animals i arribar a una quota d’abandonament zero,
fomentant la participació ciutadana en la defensa i la participació dels animals, així com la pedagogia sobre
el respecte als animals i la importància de l’adopció.
La tinença dels gossos d’assistència es regularà per la seva normativa específica Llei 19/2009, de 26 de
novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.
Els nuclis zoològics es regularan per la seva normativa específica: Ordre ASC/573/2010, de 3 de desembre,
que la desenvolupa parcialment; l’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis
zoològics de Catalunya.
Les instal·lacions d’activitats agroindustrials i ramaderes es regularan per la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats i altra normativa específica.
La present Ordenança es fonamenta en:
- Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals.
- Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d’animals de
companyia.
- Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de
companyia.
- La Llei 10/1999, de 30 de juliol, i la Llei 50/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
- Així mateix, s’aplicarà sens perjudici de l’aplicació de les lleis i normes reguladores actuals i les que puguin
aprovar-se amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança.
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Article 2. Àmbit d’aplicació
Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta Ordenança són els animals dins el
terme municipal de Vilamòs, tant de manera permanent com esporàdica, dins el marc de la normativa
vigent.
En aquest sentit, afecta totes les persones particulars i entitats jurídiques que en són propietàries o
posseïdores.
Article 3. Definicions
A) Animal domèstic: és el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen
amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració els animals que es
crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de
càrrega i els que treballen en l’agricultura.
1. Animal domèstic de companyia. Animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la
finalitat d’obtenir-ne companyia. A l’efecte d’aquesta Ordenança, gaudeixen sempre d’aquesta consideració
els gossos, els gats i les fures.
2. Animal domèstic d’explotació. És aquell que, adaptat a l’entorn humà, és mantingut per l’home amb
finalitats lucratives o d’una altra índole, sense que pugui constituir, en cap cas, un perill per a persones o
béns. Comprèn especialment els animals de les espècies ovina, equina, cabrum, porcina, bovina, aviram de
granja i similars.
B) Allotjament habitual: instal·lació o espai destinat a viure-hi o servir de refugi d’un animal que es fa per
hàbit o costum, i on l’animal passa més de 8 hores al dia de manera rutinària.
C) Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que n’és
propietària i que no va acompanyat de cap persona.
D) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació
del seu origen de la persona que n’és propietària o posseïdora.
Un animal que porti identificació, en el cas que la persona propietària o posseïdora no el reculli en el termini
atorgat per l’Ajuntament, també es considerarà abandonat.
Article 4. Condicions generals de la tinença
La tinença d’animals resta condicionada al compliment dels següents requisits per part de les persones que
en són propietàries o posseïdores:
1. Mantenir-los en bones condicions de protecció de la salubritat pública, benestar, seguretat, qualitat
ambiental (soroll, fums, etc.), espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i les cures necessàries
per evitar que pateixi cap sofriment i per satisfer les necessitats que n’assegurin el benestar, incloent-hi
l’activitat física, en condicions adequades a la seva espècie i raça.
2. Absència de riscos per a la salubritat pública i inexistència de molèsties per als veïns.
3. Disposar de les autoritzacions administratives i els requeriments sanitaris, de seguretat o altres establerts
per les autoritats competents i per la normativa vigent en la matèria.
4. Els animals han de tenir accés en tot moment a aigua potable i neta, han d’estar protegits degudament
del fred i de la calor i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns
bons nivells de nutrició i salut, alhora que han de disposar d’una atenció veterinària.

Administració Local

28

Número 182
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Divendres, 20 de setembre de 2019

5. Un animal de més de 25 kg o dos animals el pes dels quals sumi més de 25 kg han de disposar d’un
espai mínim de 20 m2, llevat dels centres veterinaris i dels centres d’acollida d’animals de companyia quan
aquests animals estiguin en espera de recollida per la persona propietària o en dipòsit per ordre judicial o
administrativa.
Tanmateix, els animals de les mateixes característiques que restin en espera d’adopció en centres d’acollida
i d’adopció d’animals de companyia han de disposar d’un espai mínim de 10 m2 si no està garantida
l’activitat física diària fora del seu espai habitual.
6. No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que els impedeixin o limitin el moviment, ni
de manera habitual ni temporal.
7. Es prohibeix deixar els animals, des de les 22 hores fins a les 8 hores, en patis, terrasses, galeries i
balcons, o altres espais similars, sense accés a l’habitatge. Cal procurar evitar pertorbar la vida dels veïns
amb crits, cants, sons o altres sorolls dels animals, en especial des de les 22 hores fins a les 8 hores.
8. Els animals no poden mantenir-se lligats permanentment.
9. Amb caràcter general, els animals no es poden deixar sols durant més de 2 dies consecutius.
10. Els animals no poden ser maltractats, agredits físicament o psicològicament ni abandonats.
11. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona
propietària, és responsable dels danys i perjudicis i de les molèsties que ocasioni a persones i a altres
animals, a les vies i els espais públics.
12. L’Ajuntament podrà ordenar, dins les seves competències, a la persona propietària o, si és el cas, a la
persona posseïdora d’un animal, qualsevol mesura per garantir les condicions higièniques òptimes,
l’absència de molèsties, la protecció dels animals i les persones i el compliment de la normativa vigent.
13. La tinença, el nombre d’animals de cada espècie i la seva criança queden condicionats a l’obligació de
garantir la protecció de la salubritat pública i a la no existència d’incomoditats ni perills per a les persones ni
per als mateixos animals. El nombre màxim pot variar segons l’espècie animal a considerar. L’Ajuntament
podrà limitar, previ informe tècnic, el nombre d’animals que es posseeixin.
14. Evitar la fugida d’animals.
Article 5. Edat per a la tinença i/o propietat
La persona posseïdora i/o propietària ha de tenir 16 anys o més i disposar de plena capacitat d’obrar o
tenir-la complementada en els termes previstos per les normes civils. En el cas de la tinença d’animals
considerats potencialment perillosos, l’edat mínima és de 18 anys.
Article 6. Condicions generals de la tinença d’animals domèstics d’explotació
La tinença d’animals domèstics d’explotació queda condicionada al compliments dels següents requisits per
part de la persona propietària o posseïdora:
1. Adequar les instal·lacions a les característiques pròpies de cada espècie i garantir la inexistència de
molèsties per als veïns.
2. Comunicar al departament municipal competent en matèria de salut pública la tinença d’aquest tipus
d’animals i l’indret on s’ubiquen habitualment.
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La comunicació ha d’anar acompanyada d’un croquis de la situació i de les instal·lacions, la llista d’animals
(espècie, raça i nombre), la procedència dels exemplars, el període previst de la tinença i el destí dels
residus.
Article 7. Tinença d’animals domèstics de companyia
La tinença d’animals domèstics de companyia (gossos, gats i fures) resta condicionada al compliment dels
següents requisits per part de les persones propietàries o posseïdores:
1. Jardins i terrenys. Els animals domèstics de companyia no poden tenir mai com a allotjament permanent
els jardins i terrenys, excepte que disposin d’una caseta o aixopluc adequat contra la intempèrie i no
produeixin molèsties, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres.
2. Els gossos de guarda i, de manera general, els animals de companyia que es mantinguin lligats o en un
espai reduït no poden restar en aquestes condicions més de 8 hores seguides i no es pot impossibilitar els
seus moviments. De la mateixa manera, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los
de la intempèrie.
3. S’entén per caseta o aixopluc adequat el que disposa d’espai suficient, i ha de ser impermeable, d’un
material que aïlli de manera suficient i que, a la vegada, no pugui produir lesions a l’animal; ha d’estar
convenientment airejat i s’ha de mantenir permanentment en bon estat de conservació i de neteja. En tot
moment s’han de prendre les mesures que calgui per evitar-hi l’entrada d’aigua i les temperatures extremes.
4. La retirada d’excrements i d’orina s’ha de fer diàriament, i s’han de mantenir els allotjaments nets,
desinfectats i desinsectats convenientment.
5. Als animals domèstics de companyia no es podran mantenir en vehicles estacionats sense ventilació o
sense adoptar mesures per no assolir temperatures que puguin provocar-los alteracions.
Article 8. Control de malalties
1. Les persones propietàries o posseïdores estan obligades a proporcionar les cures necessàries per
garantir la salut i el benestar dels animals pel que fa tant a tractaments preventius com a guaridors de
malalties, i les que disposin les autoritats sanitàries o la legislació vigent.
2. En cas de declaració d’epizoòties derivades de malalties zoonòsiques (ràbia, leishmaniosi i altres) les
persones propietàries o posseïdores d’animals compliran les disposicions preventives sanitàries i els
protocols que estableixin les autoritats competents.
Article 9. Agressions
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a
altres animals estan obligades a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a les autoritats competents que ho sol·licitin.
b) En el cas que ho determini l’autoritat, a sotmetre l’animal agressor a observació veterinària en un termini
inferior a 48 hores després de l’agressió i comunicar-ho a les autoritats municipals.
- En un termini màxim de 15 dies naturals després de l’agressió cal presentar un informe veterinari sobre
l’estat sanitari de l’animal a l’Ajuntament. Aquest informe ha de determinar la perillositat potencial de
l’animal.
- Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho consideri necessari, es podrà obligar a
ingressar l’animal al centre municipal d’acollida d’animals municipal o en qualsevol altre centre autoritzat per
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realitzar l’observació. Les despeses de captura i altres que se’n derivin aniran a càrrec de la persona
propietària o posseïdora.
c) Comunicar a l’Ajuntament i al professional veterinari encarregat de l’observació qualsevol incidència que
s’esdevingui (mort de l’animal, robatori pèrdua, trasllat…) durant el període d’observació veterinària.
2. Els veterinaris clínics tenen l’obligació de notificar a l’Administració competent els casos que hagin atès
consistents en lesions produïdes per agressions entre animals o a persones. La notificació ha de determinar
la perillositat potencial dels gossos a l’efecte de considerar-los potencialment perillosos.
Article 10. Molèsties a la via pública i als espais públics o privats
Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que la
tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel seu comportament i les molèsties que se’n puguin derivar.
Aquesta obligació s’ha de complir les 24 hores, tant al propi domicili com a la via pública i als espais públics
o privats.
Article 11. Animals perduts i animals abandonats
1. En el cas d’un animal perdut o abandonat, els serveis municipals l’han de recollir i traslladar al centre de
recollida i acollida municipal o comarcal, o a un altre establiment adequat, fins que sigui recuperat, cedit o
adoptat o, si escau, eutanasiat per motius humanitaris o sanitaris que s’estableixin per via reglamentària.
2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de 20 dies des de l’ingrés al centre de recollida, o
el que estableixi en cada moment la normativa aplicable. Cal lliurar l’animal amb la identificació corresponent
i amb el pagament previ de totes les despeses i taxes originades, així com els requisits establerts legalment.
3. Si l’animal porta identificació, l’Ajuntament ho ha de notificar a la persona propietària o posseïdora, que
tindrà un termini de 20 dies per recuperar-lo, després d’haver abonat totes les despeses originades i les
taxes corresponents. També ha de notificar que disposa dels requisits sanitaris establerts legalment.
Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l’animal, es considerarà
abandonat i podrà ser cedit, acollit temporalment o adoptat.
4. L’Ajuntament pot concertar amb entitats externes la prestació del servei de recollida d’animals abandonats
o perduts, i el seu manteniment i custòdia.
5. En cas de pèrdua o robatori d’un animal resident al terme municipal, les persones propietàries o
posseïdores estan obligades a comunicar-ho. en un termini de 48 hores des del moment en què es tingui
constància dels fets, a l’Ajuntament de Vilamòs i al del terme municipal on s’hagi produït la pèrdua. Cal
aportar la documentació identificativa de l’animal.
Article 12. Conducció dels animals domèstics de companyia en vies i espais públics
1. A les vies, els llocs i els espais públics, els animals domèstics de companyia han d’anar lligats mitjançant
una corretja o cadena i dur collar amb una placa identificativa amb dades de contacte. Estan prohibits els
collars estranguladors i elèctrics i amb elements punxants o qualsevol altra característica que afecti el
benestar de l’animal.
2. L’autoritat municipal pot determinar indrets especialment condicionats per deixar-hi els animals lliures per
a l’esbarjo, la socialització i la realització de les necessitats fisiològiques en unes condicions d’higiene
correctes. Han d’estar degudament senyalitzats i han de disposar de rètols informatius amb les normes d’ús.
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3. Les persones propietàries o conductores d’animals estan obligades a respectar les indicacions dels rètols
informatius col·locats al municipi.
Article 13. Zones verdes
L’accés dels animals a zones verdes públiques dependrà del tipus i l’espai, d’acord amb la catalogació
següent:
Parc: espai generalment gran amb una part important de superfície transitable. Es permet la presència de
gossos a tot l’espai transitable, sempre que la persona responsable en tingui cura i el porti lligat i sota
control.
Verd viari: parterres, jardineres, rotondes i mitjaneres enjardinades. No hi està permesa la presència
d’animals.
Zones d’ús públic específic: àrees de joc, esport, taules de pícnic i similars. No hi està permès l’accés
d’animals, llevat que sigui un espai que se’ls hagi reservat especialment.
Camins i espais no urbans: es permet la presència d’animals a l’espai transitable, sempre que el
responsable de l’animal en tingui cura i el porti lligat i sota control.
Article 14. Deposicions
1. Les persones propietàries o conductores d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin amb els
excrements les vies i els espais públics i per evitar les miccions a les façanes d’edificis i al mobiliari urbà.
2. Les persones propietàries o conductores d’animals estan obligades a recollir les deposicions
immediatament i a netejar la part de la via, l’espai públic o el mobiliari urbà que hagi resultat afectat. S’hi
inclouen també els pipicans i les àrees de gossos.
3. Els excrements recollits s’han de dipositar als contenidors de rebuig i a les papereres, utilitzant bosses
ben tancades.
4. En cas que es produeixi una infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal poden requerir
a la persona propietària o posseïdora de l’animal que netegi els elements afectats, sens perjudici de la
imposició de la sanció corresponent.
Article 15. Circulació d’animals i vehicles de tracció animal a la via pública
1. La circulació i la conducció d’animals a la via pública s’ha d’ajustar a allò que disposi la legislació sectorial
vigent. Les subjeccions no han de comportar en cap cas ferides ni patiment de l’animal.
2. Per a la circulació sempre s’han d’adoptar, pels propietaris o conductors dels animals, les mesures
necessàries per no embrutar la via pública i que no representin cap perill per a la ciutadania, per a altres
animals o per al mateix animal. Les persones propietàries o conductores han de portar en tot moment la
documentació i les autoritzacions pertinents.
Article 16. Obligació de censar i identificar
1. Els gossos, els gats i les fures tenen les obligacions següents:
a) Han de ser identificats.
b) Posteriorment a la identificació, han de ser censats a l’Ajuntament en els següents terminis: 3 mesos des
del naixement de l’animal o 30 dies des de la data d’adquisició de l’animal.
Aquestes obligacions corresponen a les persones que en siguin propietàries o posseïdores.
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2. La baixa de l’animal, la seva cessió i el canvi de residència de l’animal o del propietari s’han de comunicar
a l’Ajuntament en un termini de 48 hores.
3. En el cas de canvi de persona propietària, cal també que comuniqui, en el mateix termini, les dades de la
nova persona que en sigui titular.
Article 17. Animals potencialment perillosos. Definició
Es consideren animals potencialment perillosos a l’efecte d’aquesta Ordenança, i d’acord amb l’article 2 de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, els
Annexos I i II del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa aquesta llei, i l’article 1 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
__ Els que pertanyent a la fauna salvatge, sent utilitzats com a animals domèstics o de companyia, amb
independència de la seva agressivitat, pertanyen a espècies o races que tinguin capacitat de causar la mort
o les lesions a les persones o a altres animals i danys en les coses.
__ Especialment, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, aquells que presentin una o
més de les següents circumstàncies:
- Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
- Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
- Gossos que pertanyen a una de les següents races o a les seves creus:
1. Bullmastiff.
2. Dobermann.
3. Dogo argentí.
4. Dogo de Bordeus.
5. Fila brasiler.
6. Mastín Napolità.
7. Pit Bull.
8. De presa canari.
9. Rottweiler.
10. Staffordshire.
11. Tussi Japonès.
__ Els gossos, tret que es tracti de gossos-guia o de gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres
oficialment reconeguts, conforme a la legislació autonòmica o, si escau, estatal, així com aquells gossos que
es trobin en fase d’instrucció per adquirir aquesta condició, que reuneixin totes o la majoria de les
característiques següents:
1. Fort musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
2. Marcat caràcter i gran valor.
3. Pèl curt.
4. Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes
superior a 20 kg.
5. Cap voluminós, cuboide, robusta, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules
grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
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6. Coll ample, musculós i curt.
7. Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculós i curt.
8. Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes
relativament llargues formant un angle moderat.
Article 18. Animals potencialment perillosos. La llicència municipal
La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requereix l’obtenció prèvia de la llicència
administrativa per a la tinença i la conducció de gossos potencialment perillosos. Igualment, tota persona
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per
l’Ajuntament.
Aquesta llicència l’emet l’Ajuntament del municipi on resideix habitualment el gos i on ha d’estar censat.
El termini per sol·licitar la llicència és d’un mes.
Article 19. Animals potencialment perillosos. Òrgan competent per atorgar la llicència
L’Alcalde President de la Corporació serà el competent per poder atorgar les llicències per a la tinença
d’animals potencialment perillosos, en compliment de l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Article 20. Animals potencialment perillosos. Requisits per a la sol·licitud de la llicència
Per obtenir la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos, es necessita acreditar els
següents requisits:
- Ser major d’edat.
- No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut
pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per Resolució Judicial del
dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
- Certificat d’aptitud psicològica i física.
- Acreditació d’haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ser causats
pels seus animals, per una quantia mínima de 120.000 euros.
- No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les
recollides en l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre.
Per obtenir la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos, es necessita aportar la següent
documentació:
1. DNI.
2. Certificat d’antecedents penals, del Registre de Penals i Rebels del Departament de Justícia.
3. Certificat de no haver estar sancionat per alguna de les infraccions tipificades a l’article 13 de la Llei
50/1999, del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
4. Certificat d’aptitud física i psicològica (obtingut com a màxim en el termini d’un any), expedit per un centre
de reconeixement.
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5. Subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura no inferior a 120.000 euros i el
rebut de l’any en curs.
6. Cartilla sanitària i targeta de d’indentificació censal de l’animal.
7. Certificat veterinari de sanitat.
8. Certificat, en el seu cas, de l’esterilització de l’animal.
9. Acreditació de l’origen de l’animal, mitjançant factura, o document de cessió per part de terceres
persones. Si no es pot acreditar, presentaran una declaració jurada a tal fi.
10. Certificat del centre d’ensinistrament, en el cas d’haver estat ensinistrat per defensa o atac.
Article 21. Animals potencialment perillosos. Termini de la llicència
La llicència tindrà un període de durada de cinc anys, després del qual haurà de ser renovada per períodes
successius d’igual durada i per aquest procediment.
La llicència perdrà la seva vigència al moment en què el seu titular deixi de complir amb els requisits
necessaris perquè li sigui concedida.
Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular, en el
termini de quinze dies des que es produeixi, a l’Alcalde.
Article 22. Animals potencialment perillosos. Registre municipal
En compliment de l’article 6 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, existirà un registre d’animals potencialment perillosos, en el qual han de
constar inscrits aquests.
El titular de la llicència de tinença d’animals potencialment perillosos té la data en què s’ha obtingut la
corresponent llicència, havent d’aportar les següents dades:
- Les dades personals de la forquilla.
- Les característiques de l’animal.
- El lloc habitual de residència de l’animal.
- La destinació de l’animal, a:
Conviure amb els éssers humans.
Finalitat diferent, per exemple, la guarda, protecció...
En el cas de gossos potencialment perillosos, a més deuen especificar-se la raça i altres circumstàncies que
siguin determinants de la possible perillositat del gos.
Article 23. Animals potencialment perillosos. Obligacions dels titulars
- El titular de la llicència té l’obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d’Animals Potencialment
Perillosos dins dels 15 dies següents a la data en què hagi obtingut la corresponent llicència.
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- La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els
condueixi i controli porti amb si la Llicència administrativa i la certificació acreditativa de la inscripció de
l’animal en el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos.
- No abandonar un gos potencialment perillós, la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap
persona, amb independència que dugui la identificació o no.
- No es podrà portar més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics.
- Els gossos potencialment perillosos hauran de portar obligatòriament morrió, apropiat per a la tipologia
racial de cada animal, en llocs i espais públics.
- Hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de dos metres, sense
que pugui portar-se més d’un d’aquests gossos per persona, en cap cas poden ser conduïts per menors de
18 anys.
- Es prendran les mesures necessàries per evitar que s’escapi o es perdi. No es deixarà solt un animal
potencialment perillós.
- Si l’animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc
determinat, hauran d’estar lligats, tret que disposi d’habitacle amb la superfície, altura i adequat tancament,
per protegir a les persones o animals que accedeixen o s’apropin a aquests llocs.
Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i han de
dissenyar-se per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de
seguretat.
El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertència de què hi ha un animal d’aquest tipus.
- La sostracció o la pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del Registre
Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, en el termini de 48 hores des que tingui coneixement
d’aquests fets.
- La venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal haurà de comunicar-se al Registre
Municipal.
- Pel trasllat d’un animal potencialment perillós d’una Comunitat Autònoma a una altra, si és per un període
superior a tres mesos o de manera permanent, haurà d’efectuar les inscripcions oportunes en els registres
municipals.
- En les fulles registrals de cada animal es farà constar igualment el certificat de sanitat animal expedit per
l’Autoritat competent que acrediti, anualment, la inexistència de malalties o trastorns que ho facin
especialment perillós.
Article 24. Animals potencialment perillosos. Mesures de correcció
L’esterilització dels animals podrà ser efectuada de forma voluntària a petició del titular o forquilla de l’animal
o, si escau, obligatòriament per mandat o resolució de les autoritats administratives o judicials, i haurà de
ser, en tot cas, inscrita en la corresponent fulla de l’animal. El certificat d’esterilització, haurà d’acreditar que
aquesta operació ha estat efectuada sota supervisió veterinària, amb anestèsia prèvia i amb les degudes
garanties de què no es va causar dolor o sofriment.
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En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no solucionats amb les
tècniques d’ensinistrament i terapèutica existents, poden considerar-se baix criteri facultatiu, l’adopció de
mesures consistents en la castració o el sacrifici de l’animal.
Article 25. Inspecció i vigilància dels animals
Corresponen a l’Ajuntament les funcions següents:
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
b) Gestionar el cens municipal d’animals de companyia.
c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals salvatges urbans.
d) Les autoritats municipals, si ho consideren necessari, poden aïllar o comissar els animals de companyia
per qüestions de salubritat pública de seguretat, d’agressivitat i de benestar de les persones i del mateix
animal.
Article 26. Col·laboració amb l’acció inspectora
1. Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de permetre als
tècnics municipals les inspeccions i facilitar-los la documentació que els demanin.
2. És sancionable:
a) Obstaculitzar la funció inspectora.
b) Negar-se o resistir-se a facilitar la tasca inspectora o de vigilància de l’Administració.
c) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació que demanin les autoritats
competents o els seus agents per complir les seves funcions, i subministrar informació o documentació
falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, explícitament o implícitament.
d) Negar- se a lliurar un animal comissat o custodiat.
Article 27. Mesures disciplinàries aplicables
Les mesures disciplinàries que s’imposaran per infraccions comeses contra aquesta Ordenança són les
següents:
a) Multa.
b) Comís d’animals.
c) Clausura temporal, total o parcial d’instal·lacions.
d) Multes coercitives.
e) Execucions subsidiàries.
Article 28. Classificació de les infraccions i quantia aplicable
1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, d’acord amb la normativa vigent en matèria de
protecció i tinença d’animals, gossos potencialment perillosos, disciplina de mercat, normativa bàsica
municipal i qualsevol altra que pugui ser d’aplicació, així com altres disposicions amb rang de llei que les
substitueixin o modifiquin.
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2. Per determinar les quanties de les infraccions administratives, cal tenir en compte els barems que
estableixi la normativa vigent i les seves modificacions o substitucions posteriors.
3. Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l’inculpat, en qualsevol moment
anterior a la resolució, pot implicar igualment la terminació del procediment. En aquest cas, tindrà dret a una
reducció del 50 % de l’import.
Article 29. Competència sancionadora
1. Correspon al Ple municipal la resolució dels expedients sancionadors:
- Per infraccions greus, lletres de la i, j, k, l, m.
- Per infraccions molt greus, lletres de l’a) i b).
2. Correspon a l’Alcaldia la resolució dels expedients sancionadors:
- Per infraccions lleus.
- La resta d’infraccions greus i molt greus d’aquesta Ordenança no incloses a l’apartat anterior.
3. L’exercici de la potestat sancionadora s’exercirà sens perjudici de l’actualització normativa que es pugui
produir i del fet que aquesta potestat pugui ser delegada.
Article 30. Infraccions
1. Són infraccions lleus
a) Tenir un gat, una fura o un gos sense identificar mitjançant microxip homologat, sense inscriure al
Registre Censal Municipal d’animals de companyia o portar-los a la via i als espais públics sense una placa
identificadora adaptada al collar de l’animal en què consti les dades de contacte.
b) No comunicar, la persona propietària o posseïdora d’un animal, la desaparició, la baixa, la cessió o el
canvi de residència d’un gos, un gat o una fura, o no facilitar les dades de la persona que resulti ser la nova
titular de l’animal.
c) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar, si no els
comporta un risc greu per a la salut.
d) No evitar la fugida d’animals.
e) Maltractar els animals si no els produeix resultats lesius.
f) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa
perjudicis greus.
g) Deixar animals, des de les 22 hores fins a les 8 hores, en patis, terrasses, galeries i balcons, o altres
espais similars, sense accés a l’habitatge, o bé pertorbar la vida dels veïns amb crits, cants, sons o altres
sorolls produïts pels animals.
h) Deixar els animals sols més de dos dies consecutius.
i) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics sense que la persona que els
condueixi porti a sobre la llicència municipal.
j) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics els menors de 18 anys; portar més
d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i els espais públics; conduir un gos potencialment
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perillós amb una corretja o cadena extensible o de longitud superior a 2 metres, o amb morrió inapropiat per
a la tipologia racial de l’animal.
k) Incompliment de qualsevol de les obligacions previstes per aquesta Ordenança.
2. Són infraccions greus
a) Portar un gos per les vies, llocs i espais públics sense lligar, excepte a les zones habilitades
expressament en horaris determinats.
b) Permetre als animals domèstics efectuar les miccions a la via pública, no recollir immediatament les
deposicions, no dipositar-les de manera higiènicament acceptable als contenidors o dipòsits d’escombraries
o no netejar els elements afectats.
c) Mantenir els animals sense protegir del fred i de la calor, sense aigua potable neta o sense alimentació
equilibrada o suficient.
d) Mantenir els animals sense activitat física o sense bones condicions higiènic sanitàries o de benestar,
seguretat, qualitat ambiental, espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc o cures necessàries.
e) Mantenir els animals amb risc per a la salut pública o produint molèsties als veïns.
f) Mantenir els animals en vehicles estacionats sense ventilació o sense adoptar mesures per no assolir
temperatures que puguin provocar-los alteracions.
g) Tenir animals en zones verdes on la seva presència no estigui permesa, d’acord amb l’article 13 de la
present Ordenança.
h) No sotmetre un animal agressor a l’observació veterinària obligatòria.
i) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o la documentació requerides
per les autoritats competents o pels seus agents, per al compliment de les seves funcions establertes per
aquesta Ordenança, així com el subministrament d’informació inexacta o documentació falsa.
j) Mantenir els animals lligats de manera permanent, o incomplint el que disposa l’article 7.2 d’aquesta
Ordenança.
k) Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense lligar.
l) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar que
s’escapi o es perdi.
m) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
3. Són infraccions molt greus
a) Posseir o conduir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència, o sense haver-la renovat
un cop exhaurida la seva vigència.
b) Abandonar un gos potencialment perillós, la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap
persona, amb independència que dugui la identificació o no.
c) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
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Article 31. Sancions
Les infraccions en matèria de protecció dels animals se sancionaran amb les multes que es recullin al
quadre de multes vigent en cada moment. El quadre de multes es recull com a annex a aquesta Ordenança,
i l’actualització dels seus imports, dins dels límits màxim i mínim que estableixi la legislació vigent,
s’aprovarà per Decret d’Alcaldia o persona en qui delegui.
Article 32. Multes faltes lleus
ARTICLE
16 – 30a
16 – 30a
16 – 30b
16 – 30a
6 – 30c
414 – 30d
41 -30e
43 - 30f
47 – 30g
49 – 30 h
23 i
23 j
23 j
23 j

PRECEPTE
Tenir un gat, una fura o un gos sense identificar mitjançant microxip homologat
Tenir un gat, una fura o un gos sense inscriure al Registre Censal Municipal d’Animals de Companyia
No comunicar, la persona propietària o posseïdora d’un animal, la desaparició, la baixa, la cessió o el canvi de residència d’un gos, un gat o una fura,
o no facilitar les dades de la persona que resulti ser la nova titular de l’animal
Portar els animals domèstics de companyia a la via i als espais públics sense una placa identificadora adaptada al collar de l’animal en què consti les dades
de contacte
Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut
No evitar la fugida d’animals
Maltractar els animals si no els produeix resultats lesius
No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus
Deixar animals sense accés a l’habitatge, des de les 22 hores fins a les 8 hores, en patis, terrasses, galeries i balcons, o altres espais similars O bé pertorbar
la vida dels veïns amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels animals
Deixar els animals sols més de dos dies consecutius
Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics sense que la persona que els condueixi porti a sobre la llicència municipal
Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics els menors de 18 anys
Portar més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i els espais públics
Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics amb una corretja o cadena extensible o de longitud superior a 2 metres,
o amb morrió inapropiat per a la tipologia racial de l’animal

IMPORT
100,00
100,00
100,00
100,00
300,00
140,00
140,00
140,00
140,00
300,00
200,00
200,00
200,00
300,00

Article 33. Multes faltes greus
ARTICLE
12
14
4.4
4.1
4.2
7.5
13
23
26
23
23
23
30.2.m

PRECEPTE
Portar un gos per les vies, els llocs i els espais públics sense lligar, excepte a les zones habilitades expressament en horaris determinats
Permetre als animals domèstics efectuar les miccions a la via pública, no recollir immediatament les deposicions, no dipositar-les
de manera higiènicament acceptable als contenidors o dipòsits d’escombraries o no netejar els elements afectats
Mantenir els animals sense protegir del fred i de la calor, sense aigua potable neta o sense alimentació equilibrada o suficient
Mantenir els animals sense activitat física o sense bones condicions higienicosanitàries o de benestar, seguretat, qualitat ambiental, espai,
ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc o cures necessàries
Mantenir els animals amb risc per a la salut pública o produint molèsties als veïns
Mantenir els animals en vehicles estacionats sense ventilació o sense adoptar mesures per no assolir temperatures que puguin provocar-los alteracions
Tenir animals a les zones verdes on no estigui permesa la seva presència
No sotmetre un animal agressor a l’observació veterinària obligatòria
La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o la documentació requerides per les autoritats competents o pels seus agents,
per al compliment de les seves funcions establertes per aquesta Ordenança, així com el subministrament d’informació inexacta o documentació falsa
Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió
Tenir un gos potencialment perillós sense lligar
Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar que s’escapi o es perdi
Reincidir en infraccions lleus

IMPORT
300,00
300,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
800,00
800,00
400,00

Article 34. Multes faltes molt greus
ARTICLE
18
23
30.3.c

PRECEPTE
Posseir o conduit gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència o sense haver-la renovat un cop exhaurida la seva vigència
Abandonar un gos potencialment perillós, la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap persona,
amb independència que dugui la identificació o no
Reincidir en infraccions greus
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Es consideraran responsables de les infraccions als qui per acció o omissió haguessin participat en la
comissió d’aquestes, al propietari o forquilla dels animals o, si escau, al titular de l’establiment, local o mitjà
de transport en què es produeixin els fets, i en aquest últim supòsit, a més, a l’encarregat del transport.
La responsabilitat de naturalesa administrativa, prevista en aquest article, s’entén sense perjudici de
l’exigible en les vies penal i civil.
En els supòsits en què les infraccions poguessin ser constitutives de delicte o mancada, l’autoritat
competent podrà acordar la confiscació de l’animal fins que l’autoritat judicial proveeixi sobre el mateix,
havent de donar trasllat immediat dels fets a l’òrgan jurisdiccional competent.
El procediment sancionador haurà de basar-se en els principis establerts en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic i en el Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Article 35. Responsabilitat i indemnitzacions
La imposició de qualsevol de les sancions previstes en la present Ordenança no exclou de la responsabilitat
civil de la persona sancionada ni la indemnització que se li pugui exigir per danys i perjudicis.
Article 36. Decomís d’animals
Mitjançant els seus Agents podrà decomissar els animals objecto de protecció en aquest moment en què
existeixin indicis racionals de què s’estan realitzant actuacions que suposen una infracció de la present
Ordenança.
Aquest decomís tindrà caràcter preventiu fins a la resolució del corresponent expedient sancionador, que en
tot cas ha de determinar la fi que ha de donar-se als animals decomissats.
Les despeses del decomís van a compte de qui cometi la infracció.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
província de Lleida, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
Vilamòs, 17 de setembre de 2019
L’alcalde, Oriol Sala Sánchez

Digitally signed by eBOP
Date: 2019.09.19
11:48:57 CEST
Reason:
Location: es_ca

Administració Local

41

