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  ORDENANÇA DE TINENÇA D´ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Article 1r. Objecte 
 
És objecte d’aquesta ordenança regular la protecció, el control i la tinença d’animals dins el 
terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i, en especial, la interrelació entre les 
persones i els animals en aspectes de convivència humana i en activitats d’esbarjo i 
lucratives amb una doble finalitat: la protecció, seguretat i salut de les persones; i la 
protecció i el benestar dels animals. 
Són objecte d’especial regulació el cens i la identificació dels animals de companyia amb 
l’objectiu de disminuir els abandonaments a la via pública i garantir la convivència i tinença 
responsable. 
 
Article 2n. Definicions 
 
S’entendrà per animals de companyia totes les subespècies i varietats de gats (felis catus), 
gossos (canins familiaris) i fures. 
 
Queden exclosos i condicionats per la seva normativa específica, els animals de la fauna 
salvatge autòctona i no autòctona excepte els considerats anàlegs a domèstics, els que es 
crien per a la producció de carn i els que treballen en l’agricultura. 
 
Article 3r. Llicències municipals 
 
Estaran subjectes a la prèvia obtenció de llicència municipal en els termes que determina, en 
el seu cas, la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, les activitats següents: 
 

a) Els establiments hípics, siguin o no de temporada, amb instal·lacions fixes o no, 

alberguin cavalls per a la pràctica de l’equitació amb fins esportius, recreatius o 

turístics. 

 

b) Els centres per a la cura d’animals de companyia i els destinats a la reproducció, 

allotjament temporal o permanent i/o subministrament d’animals per viure en 

domesticitat a les llars, principalment gossos, gats, fures, aus i altres canins destinats 

a la caça i a l’esport, que es classifiquen en: 

 

- Llocs de cria. Per a la reproducció i el subministrament d’animals a tercers. 

- Residències. Són establiments destinats a allotjaments temporals. 

- Caneres esportives. Són els establiments destinats a la pràctica de l’esport en 

canòdroms. 
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- Canilles o gossades. Són els establiments destinats a guardar-hi animals a la caça. 

 

c) Entitats o agrupacions diverses no compreses entre les anteriorment esmentades. Es 

divideixen en: 

 

- Ocelleries per a la reproducció o subministrament de petits animals, 

principalment aus, amb destinació a les llars. 

 

- Subministradors de laboratoris. Per a la producció i/o subministrament d’animals 

per a l’experimentació científica. 

 

- Zoos ambulants, circs i similars 

 

- Botigues per a la venda d’animals d’aquari o terrari, com ara peixos, serps, 

aràcnids. 

 

- Instal·lacions de cria d’animals per a l’aprofitament de la pell. 

TÍTOL II. 
 
CAPÍTOL I. NORMES DE CARÀCTER GENERAL 

 
Article 4t. Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals 
 

1. Amb caràcter general, s’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis 

particulars sempre que les circumstàncies d’allotjament en l’aspecte higiènic ho 

permetin i que no es produeixi cap situació de perill o incomoditat per als veïns o per 

a altres persones en general, o per al propi animal, que no siguin les derivades de la 

seva mateixa natura. L’apreciació d’incomoditat es farà a criteri de l’alcaldia o del 

regidor en qui delegui, previ informe de la Policia Local, Serveis Municipals prèvia 

instància de les Comunitats de Propietaris i/o veïns afectats o bé d’ofici. Dita 

incomoditat pot ésser apreciada per motiu de convivència veïnal o salubritat pública 

de conformitat amb l’ordenança de convivència ciutadana. 

 

2. La tinença de rèptils i d’animals salvatges que ja no siguin cadells, fora dels parcs 

zoològics o àrees, haurà de ser expressament autoritzada i requerirà el compliment 

de les condicions de seguretat i higiene. 
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3. Les persones que utilitzen gossos per a la vigilància els hauran de procurar aliments, 

allotjament i cures adequades, i els tindran inscrits en els cens de gossos. En el cas de 

la utilització dels gossos per la vigia de les obres, la no retirada d’aquestos, un cop 

acabades les obres, es considerarà com a abandonament i serà sancionat com a tal. 

La situació d’incomoditat o perill serà apreciada per l’Alcaldia o el regidor en qui 

delegui previ informe de la Policia local o en el seu cas de les persones afectades.  

4. Els propietaris i posseïdors d’animals estan obligats a mantenir-los en bones 
condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les exigències 
pròpies de cada espècie; i han de donar-los atenció veterinària bàsica per  a garantir-
ne la salut.  

 

 

Article 5è. Cria domèstica d’animals 

 

La cria domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres espècies anàlegs, en domicilis 

particulars (es sobreentén, per tant, dins del casc urbà), tant si és en terrasses, terrats, patis, 

etc. Queda prohibida sempre que no es disposi de la llicència municipal d’activitat. En casos 

molt especials, a determinar per l’alcalde o el regidor en qui delegui, quedarà condicionada a 

que les circumstàncies del seu allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre 

d’animals. S’haurà de tenir en compte tant l’aspecte higienico-sanitari com la no existència 

d’incomoditats ni perills per als veïns o altres persones. 

La incomoditat o perill serà apreciada per l’Alcaldia o el regidor en qui delegui previs 
informes de la Policia Local o Serveis municipals.  
 
 Article 6è. Prohibicions 
 

1. Queda expressament prohibit respecte els animals: 
 

a) Maltractar-los, agredir-los i/o afectar-los físicament o psicològicament. 

 

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 

comportament, excepte en els casos emprats per la normativa vigent o prescripció 

veterinària.  

 

c) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, 

excepte les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat 

terapèutica, per garantir-ne la salut i per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 
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reproductiva. Per motius científics o de maneig es podran fer aquestes actuacions 

prèvia autorització de l’autoritat competent. 

 

d) No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de 

nutrició i de salut. 

 

e) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per 

altres adquisicions de naturalesa diferent o transacció onerosa. 

 

f) Vendre animals a persones menors de setze anys i a les persones discapacitades 

sense l’autorització dels qui en tenen la tutoria o guarda. 

 

g) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i 

establiments de venda i de cria autoritzats, exceptuant les donacions entre 

particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es 

garanteixi el benestar dels animals. 

 

h) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam econòmic. 

 

i)  Utilitzar els animals salvatges, encara que no es tracti d’espècies protegides, en 

captivitat en els circs o activitats similars de conformitat amb la Llei 22/2015, del 29 

de juliol, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 

animals. 

 

j) En tot el terme municipal, la caça i la pesca, excepte en llocs autoritzats i si es disposa 

d’autorització expressa, i la captura d’animals, menys la que realitzen els serveis 

autoritzats en la funció de protegir la salut pública i la seguretat. Pel que fa a la 

pesca, només es podrà fer amb les autoritzacions corresponents, als llocs senyalitzats 

com a tals i sempre amb la pràctica de “pesca sense mort”. Pel que fa a la cacera, 

s’estarà al pla cinegètic vigent aprovat per l’Ajuntament d’acord amb el departament 

corresponen de la Generalitat de Catalunya. 

 

k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les 

condicions higienicosanitàries. 

 

l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los, de forma duradora el 

moviment necessari. 
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m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, 

lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament i/o 

psicològicament. 

n) Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de 

seguretat dels animals en el transport. 

 

o) Utilitzar animals en baralles, en atraccions firals giratòries i en espectacles, filmacions 

i altres activitats publicitàries, culturals o religioses que els puguin ocasionar dany o 

sofriment o bé que suposin degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals, 

o que poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen. 

 

p) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los. 

2. En el cas greu o persistent d’incompliment per part dels propietaris de les obligacions 
establertes en els paràgrafs anteriors, l’Administració Municipal podrà disposar el trasllat 
dels animals a un establiment adient amb càrrec a aquells i adoptar qualsevol mesura 
addicional necessària independentment de l’imposició de la multa que cregui convenient 
d’acord amb que el imposa l’apartat de sancions d’aquesta ordenança, sens perjudici de la 
corresponent denúncia en cas d’infracció penal. 
 
Article 7è.- Intal·lacions i establiments ramaders 
 

1. Queda totalment prohibit el manteniment de bovins en producció làctea (vaqueries) i 

d’animals que serveixen per al consum dins dels nuclis urbans de Vandellòs, 

Masboquera, Masriudoms, l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava i de qualsevol nucli 

habitat o que es pugui considerar urbà. 

 

2. En quant a les distàncies mínimes de seguretat que han d’existir entre les 

instal·lacions industrials, ramaderes o les edificacions, que per una o altra raó es 

dediquin a la cria o manteniment d’animals que serveixen per al consum humà, i el 

sòl urbà, es seguiran les disposicions del Pla General d’ordenació urbana del terme 

municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el que estableix la Llei 20/2009, del 

4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

 
Article 8è.- 
 

1. Queda totalment prohibit l’abandonament d’animals 
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2. Els propietaris d’animals que no desitgin continuar tenint-los hauran de lliurar-los 

al Servei Municipal encarregat de la seva recollida o a una societat Protectora, 

corrent amb les despeses que es puguin ocasionar. 

 

3. Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o altres 

animals estan obligats a facilitar les dades de l’animal agressor. Quan les 

autoritats sanitàries municipals ho creguin, podran obligar a recloure l’animal 

agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període d’observació 

veterinària. En el cas que l’animal tingui propietari, les despeses d’estada de 

l’animal a la canera aniran a càrrec seu. Si no té propietari els serveis municipals 

es faran càrrec de la captura i de les despeses d’observació. 

 

Article 9è. 
 
El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona 
propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les 
persones, a altres animals, a les coses, vies i espais públics i/o al medi natural en general, 
d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil. 
 
La persona posseïdora d’animals salvatges o exòtics la tinença dels quals es permesa i que, 
per les seves característiques puguin causar danys a persones, animals, coses o vies ha de 
mantenir-los en captivitat. No pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i 
ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
 

 
CAPÍTOL II. NORMES ESPECÍFIQUES PER A GOSSOS, GATS I FURES 

 
Article 10è.  
 

1. Els propietaris o posseïdors de gossos, gats i fures estan obligats a censar-los en el 

Servei Municipal corresponent i a proveir-se de la targeta sanitària canina en complir 

l’animal els tres mesos d’edat o als trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal. 

2. Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats electrònicament mitjançant la 

implantació d’un microxip homologat, d’acord amb l’article 15 del Decret Llei 2/2008 

de 15 d’abril. 

3. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a 

comunicar la desaparició de l’animal al cens en un termini de 48 hores, de manera 

que en quedi constància. 
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4. Les baixes per mort, el canvi de residència o la modificació d’altres dades seran 

comunicades pels seus propietaris o posseïdors a les oficines del Cens en el termini 

de 10 dies a comptar des que es produeixin, acompanyat a tal efecte la targeta 

sanitària de l’animal amb una certificació justificativa de la seva mort expedida pel 

professional veterinari que l’hagi visitat. 

 

 
TITOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS I CONVIVÈNCIA 

CIUTADANA A LA VIA PÚBLICA I PLATGES DEL MUNICIPI. 
 
Article 11è. 
 

1. Es considerarà gos o animal vagabund aquell que no tingui amo conegut ni estigui 

censat. 

 

2. Els gossos vagabunds i els que, sense ser-ho, circulin per la població desproveïts del 

collar i del xip seran recollits pels serveis especialitzats degudament autoritzats.  

 
La Policia Local es farà càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin 
recuperats, cedits o sacrificats, exclusivament per motius humanitaris o sanitaris. El 
termini per recuperar l’animal sense identificació és de 20 dies. L’animal s’ha de 
lliurar amb la identificació corresponent i el pagament previ de totes les despeses 
originades. 
 

3. Els gossos amb xip que vagin sols pels cascs urbans de les poblacions del Terme 

municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, seran recollits pels serveis 

especialitzats degudament autoritzats. La Policia Local procedirà a la notificació a la 

persona propietària o posseïdora que té un termini de 20 dies per recuperar-lo i 

abonar prèviament totes les despeses. 

 

4. El servei especialitzat disposarà de gosseres individuals en les condicions sanitàries 

adients per l’allotjament dels gossos recollits mentre no siguin reclamats pels seus 

amos o siguin mantinguts en període d’observació. 

 

5. Els mitjans emprats en la captura i transport dels animals vagabunds seran 

adequadament atesos pel personal degudament capacitat. 

 

6. L’Ajuntament podrà delegar la recollida d’animals vagabunds a Societats o 

associacions protectores d’animals legalment constituïdes. 
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Article 12è. 
 
Correspon a la Policia Local la captura en viu de gossos, gats i fures ensalvatgits per mètodes 
d’immobilització a distància sens perjudici de que aquest servei es pugui delegar a empreses 
autoritzades per a tal fi. En el cas què aquest mètode no fos possible, el departament 
competent autoritzarà excepcionalment l’ús d’armes de foc i ha de determinar qui emprarà 
aquest sistema de captura excepcional. 
 
Article 13è.  
 
El trasllat de gossos, gats i fures per mitjà de transport públic es realitzarà d’acord amb les 
disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya a les autoritats competents en 
cadascun dels casos. 
 
Els gossos pigall i d’acompanyament o guia per a persones amb necessitats especials podran 
circular lliurement en els transports públics urbans sempre que vagin acompanyats del seu 
amo i gaudeixin de les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat que preveuen les 
ordenances.  
 
Article 14è.  
 
1.L’entrada d’animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, 

transport o manipulació d’aliments queda expressament prohibida, excepte que sigui un gos 

pigall, guia o d’acompanyament. 

 

2.Els propietaris d’establiments públics de tota mena, tals com hotels, pensions, restaurants, 

bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri podran prohibir l’entrada i permanència 

d’animals en els seus establiments. Tot i comptant amb la seva autorització, s’exigirà per a la 

seva entrada i permanència que els gossos portin en el seu collar la placa, que tinguin morrió 

col·locat i que vagin subjectes per corretja i cadena. 

Article 15è. 
 
1. A les vies públiques del terme municipal, els gossos han d’anar lligats i proveïts de corretja 
o cadena i collar i al costat del seu amo o conductor.  
2. Si la perillositat del gos és racionalment previsible, portarà també el morrió. 
3. El titulars o conductors dels gossos hauran d’evitar que aquests facin llur deposicions a la 

via pública, als parcs públics o jardins d’ús freqüent, a la sorra o a l’aigua, i en cas 

d’inevitable deposició, hauran de retirar immediatament els excrements o brutícia produïts. 

S’haurà d’evitar les miccions en les façanes dels edificis i el mobiliari urbà. 
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4. En el cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal 
i els treballadors de l’Ajuntament podran requerir al propietari o a la persona que condueixi 
el gos que procedeixi a retirar les dejeccions de l’animal. 
En cas de no ser atesos en el seu requeriment els agents de l’autoritat municipal podran 
imposar-los la sanció pertinent i els treballadors de l’Ajuntament podran avisar als agents de 
la policia local per a què actuïn en conseqüència. 
Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènicament acceptable a les bosses 

d’escombreries domiciliàries o als contenidors de la brossa.  

 
 
5. Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i  altres animals a les piscines 
públiques durant la temporada de banys així com a edificis públics, mercats, teatres, sales de 
cinema, ja sigui interiors o exteriors, hospitals, Caps i clíniques rurals, instal·lacions 
esportives, etc. Sempre i quan no estracti d’un gos pigall, guía o d’acompanyament. 
 
6. Queda prohibida la permanència o circulació d’animals domèstics o de companyia, a les 
platges del municipi de l’1 d’abril fins al 31 d’octubre a excepció dels gossos guía i de les 
zones habilitades expressament a tal fi. 

a. Els propietaris d’animals de companyia podran portar-los a les platges del municipi 
durant el període comprés entre l’1 de novembre al 31 de març següent, sempre que no 
pertorbin el gaudi de la resta d’usuaris i mantinguin les condicions de neteja i higiene 
mínimes. Si bé, els titulars o conductors dels animals hauran d’atenir-se a l’estricte 
compliment de la normativa vigent, especialment pel que fa als extrems explicats en els 
punts 1 i 2 d’aquest article. 

b. En el cas d’incompliment de les obligacions contingudes en aquest article, a banda 
de la imposició de la sanció corresponent, per la comissió d’una falta lleu, els agents de 
l’autoritat, restaran facultats per requerir als propietaris perquè abandonin la platja. 
 
7. Queda prohibit l’entrada dels gossos als parcs infantils o zones d’esbarjo per nens. 
 

8. En aquest municipi no hi ha zones destinades a Pipican per què es considera que les zones 

destinades a tal ús poden crear un greu problema de salubritat. A les zones habilitades per a 

l’esbarjo dels gossos s’haurà de recollir els excrements tal i com es fa a la via pública. 

 

9.Queda prohibit deixar animals en patis, balcons i terrasses, des de les 10 de la nit fins les 8 

del matí, quan en els seus sorolls, crits o cants, pertorbin el descans dels veïns. Durant les 

hores restants i encara que els animals estiguin a l’interior dels pisos o locals de que es tracti, 

també hauran de ser retirats pels seus propietaris o encarregats que notòriament ocasionin 

molèsties als altres ocupants de l‘immoble o als habitatges propers. 

Article 16è. Circulació d’animals de tracció 
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La circulació i conducció dels animals destinats a tal ús (cavalls, ases...) i dels vehicles de 
tracció animal per la via pública s’ajustarà a allò que disposi l’Ordenança de municipal de 
trànsit en vies públiques. 
 

TÍTOL IV. NUCLIS ZOOLÒGICS 
 
Article 17è. 
 
Tenen la consideració de nuclis zoològics les agrupacions zoològiques per a l’exhibició 
d’animals, les instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, els establiments de 
venda i els centres de cria d’animals, els centres de recollida d’animals, el domicili dels 
particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i les instal·lacions que allotgin 
més de vuit animals de companyia en un habitatge situat en zona urbana, jardí, finca o 
similar. 
 
Article 18è. 
 
La consideració de nucli zoològic comporta que el particular hagi de complir els requisits 
següents d’acord amb l’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació dels nuclis zoològics: 
 
1. Emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l’aïllament sanitari. 
 
2. Instal·lacions i equips idonis que permetin el maneig higiènic de l’establiment. 
 
3. Dotació d’aigua potable i de desguassos que garanteixen l’absència de perjudicis per a 
l’entorn, les persones i els altres animals. 
 
4. Mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del material en contacte amb 
aquests i dels vehicles utilitzats per al transport. 
 
5. Les instal·lacions hauran de garantir unes condicions de confort, durant tot l’any, en 
l’allotjament dels animals per tal de garantir el benestar animal. 
 
6. Disposar d’un sistema d’eliminació d’excrements i orina. 
 
7. Disposar d’un sistema de destrucció o eliminació de cadàvers i matèries contumaces. 
 
Article 19è. 
 
La tinença per un particular d’un numero igual o superior a 6 animals de companyia suposa 
l’obligació d’inscriure’s en el Registre de Nuclis Zoològics d’aquest Ajuntament. Caldrà portar 
al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant la 
següent informació: 
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1. Numero d’animals, en cas dels gossos tots ells degudament censat i identificats amb 

el xip. 

 

2. Programa d’higiene i profilaxi signat per un/a veterinari/a col·legiat/da 

 

3. Memòria de l’activitat que inclogui una explicació amb el nombre d’animals, 

identificació dels mateixos amb la raça i pes aproximat adult i un plànol de situació 

amb la parcel·la i un altre descriptiu de la instal·lació dels equips signats per un tècnic 

competent. 

Article 20è. 
 
Els animals d’altres espècies, només hauran de ser inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics i 
estar sotmesos a el que estableix l’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació dels nuclis 
zoològics, quan el numero sigui superior a 5 URP d’acord amb els índexs establerts a la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats o en cas de 
que siguin d’espècies perilloses . Es consideren animals perillosos els de la família Ursidae 
(óssos), la família Canidae (llops, excepte gossos i guineus), la família Felidae (felins, excepte 
gats domèstics), primats (excepte els de mida petita com ara titís i mones esquirol), ofidis 
verinosos i tòxics, cocodrils i caimans. 
 
Article 21è.  
 
Els establiments de tractament, cura i allotjament d’animals disposaran obligatòriament de 
sales d’espera amb la finalitat que aquests no romanguin a la via pública, escales, abans 
d’entrar als llocs esmentats. 
 
Article 22è- La no creació del nucli zoològic que se’n tingui l’obligació comportarà la sanció 
pertinent. 
 

TITOL V. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
 
Article 23è.  
 

1. Les infraccions que s’estableixen en aquesta Ordenança seran sancionades amb 

multa, comís o tancament de les instal·lacions d’acord el que disposa el Decret 

Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 

dels animals, publicat al DOGC núm. 5113 de 17.4.2008, especialment el seu Títol VII 
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(Infraccions i sancions), capítol I (infraccions), article 44 i capítol II (sancions) articles 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 i 52. 

 

2. Les sancions per allò que s’estableix en la present Ordenança s’imposaran per 

l’alcaldia dins de les seves competències d’acord amb l’establert en l’apartat anterior. 

Sempre s’haurà de comptar amb l’informe previ i/o denúncia de la Policia Local o en 

el seu cas per el/s veí/ns afectat/s 

 

3. A efecte d’aquesta ordenança les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt 

greus. 

 

4.  

1) Les infraccions lleus són sancionades per l’òrgan competent amb multa de 100 fins a 

400 euros; les greus amb multa de 401 fins a 2.000 euros; i les molt greus amb multa 

de 2.001 fins a 20.000 euros. 

 

2) La imposició de multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció 

 

3) En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte, per graduar la quantia de 

les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 

- la transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa 

- l’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

infracció 

- la reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions 

- la irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació 

- el volum de negoci de l’establiment 

- la capacitat econòmica de la persona infractora 

- el grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció 

- el fet que hi hagi requeriment previ 

 

5. La imposició de qualsevol sanció no exclou la responsabilitat civil i l’eventual 

indemnització per danys i perjudicis a tercers que puguin correspondre al sancionat. 

Els expedients sancionadors es tramitaran d’acord amb el procediment previst per la 
normativa aplicable. 
 
La imposició de sancions correspon a l’alcalde o al regidor amb procediment previst 
per la llei i la normativa aplicable. 
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La imposició de sancions correspon a l’alcalde o al regidor en qui delegui, d’acord 
amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei 
municipal i de Règim local de Catalunya.  
 

6. Per a la imposició de multes superiors a la màxima permesa en aquest reglament són 

d’aplicació el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de protecció dels animals i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

 
7. Elements provatoris dels agents de l’autoritat. 

 
1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta 

ordenança, els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor provatori, 
d’acord amb la normativa aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves que 
puguin aportar els interessats.  

2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que 
corresponguin d’acord amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges 
dels fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans 
tecnològics, que permetin acreditar els fets recollits a la denúncia formulada 
d’acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la utilització de videocàmares 
requerirà, si s’escau, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així 
com el seu ús d’acord amb el principi de proporcionalitat. 

 
8. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata 
 

1. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de les sancions de multa amb una reducció del cinquanta per cent de l’ 
import de la sanció que aparegui en el butlletí de denúncia o en la notificació 
realitzada per l’instructor de l’expedient. 

2. El pagament de l’ import de la sanció de multa comportarà la terminació del 
procediment, sens perjudici de presentar els recursos procedents. 

 

TITOL VI. INTERPRETACIÓ 
 
Article 24è.  
 
L’Ajuntament podrà manar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquest Reglament. 
 
Article 25è.  
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Les normes contingudes en aquesta Ordenança s’interpretaran d’acord amb els criteris 
admesos en dret i, mentre els termes emparats no siguin definits per l’ordenament de 
policia i bon govern, s’entendrà conforme el seu sentit jurídic. 
 

TÍTOL VII. DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera.- En tot el no previst i que no contradigui la present Ordenança, seran d’aplicació les 
normes establertes en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
Segona.- Queden derogades quantes disposicions s’oposin a l’establert en la present 
Ordenança. 
 
Tercera.- Es faculta expressament a l’alcaldia per dictar les instruccions necessàries per la 
correcta aplicació i efectivitat d’aquest Ordenança. 
 
Quarta.- La present ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí 
oficial. 
 
Cinquena.-  
 
1.Els propietaris de gossos els hauran de censar en el registre que a tal efecte es crearà a 
l’Ajuntament, dens el termini màxim de tres mesos a partir de la data de naixement o als 30 
dies de l’adquisició de l’animal. 

 
2. La identificació censal de l’animal es realitzarà obligatòriament per un dels sistemes 
següents, que s’adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea: 
- identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip de lectura compatible i 
codi alfanumèric. 
- ressenya completa com a identificació de caràcter provisional. 
 
3. El marcatge de l’animal haurà de reunir les característiques tècniques que determini el 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i la persona o entitat responsable del 
marcatge lliurarà al propietari o posseïdor de l’animal un document acreditatiu d’aquest fet. 
 
4. En el moment d’efectuar la inscripció censal, l’Ajuntament facilitarà al propietari o 
posseïdor de l’animal una placa o xapa identificativa que haurà de portar l’animal i hi haurà 
de fer constar les seves dades (nom, cognoms DNI, domicili i telèfon) i el nom de l’animal. 
 
5. Al censar l’animal s’han de facilitar, al menys, les dades del paràgraf anterior i l’espècie, 
raça, sexe, data de naixement i sistema d’identificació. En cas d’utilitzar el sistema 
d’identificació provisional de ressenya completa també haurà de constar el color, taques 
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característiques, tipus de pelatge, alçada, forma de les orelles i cua, altres marques o 
accidents. 
   
6. Els posseïdors d´animals domèstics de companyia, que ho són per qualsevol títol, estan 
obligats a notificar a l´Ajuntament en el qual estigui censat l´animal, en el termini de dos 
mesos, la baixa, la cessió o el canvi de domicili de l´animal, així com qualsevol altra 
modificació de les dades que figurin en el cens corresponent. 
 
7. Una ordenança fiscal fixarà les taxes que ha de percebre l’Ajuntament per la prestació 
d’aquests serveis. 
 
8. Cada any s’haurà d’administrar la vacuna antiràbica als gossos, amb caràcter obligatori. 
S’haurà de fer constar la vacunació a la tarja sanitària de l’animal. 
 
9. Els propietaris dels gossos de vigilància hauran de tenir-los de manera que no esdevinguin 
perillosos per als vianants i hauran d´impedir que els animals abandonin el recinte privat i 
atquin les persones que circulen per la via pública. 
 
10. S’haurà de col·locar en lloc visible un rètol que adverteixi del perill de l´existència d´un 
gos de vigilància a l’interior del recinte. 
 
11. S’haurà d’evitar que els lladrucs i gemecs dels gossos molestin als veïns. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. 
 
Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança caldrà tenir en compte el que disposi la 
legislació vigent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, especialment Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals. També tots els convenis internacionals sobre tràfic d’espècies protegides que siguin 
d’aplicació a l’Estat espanyol així com els Decrets 243/94 i 328/98  pel qual es regula la 
identificació i el Registre General d’animals de companyia. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA  
 
Referent a la tinença de gossos perillosos fonamentalment de les races pitbull, rottweiler, 
dog argentí, satffordshire terrier i doberman, en compliment del que disposa l´article 6 del 
Decret 6/99, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment d’animals de companyia 
potencialment perillosos, l’allotjament d’aquests gossos haurà de tenir les mesures de 
seguretat adients i haurà d’estar convenientment assenyalat amb l’advertiment del perill de 
la seva existència, fora d’aquest recinte aquests animals hauran d’anar sempre amb morrió i 
a les zones urbanes hauran d’anar lligats. Els propietaris o posseïdors d’aquests animals 
hauran de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i es crearà un registre específic 
en aquest Ajuntament per a la inclusió d’aquest tipus de gossos. 
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Diligència.- Per fer constar que aquesta ordenança va ser modificada per acord plenari del 
25 de febrer de 2016 i publicada definitivament al BOP 80 de 27 d´abril de 2016. 
 
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, 27 d´abril de 2016. 
 
La secretària        L´alcalde. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRE DE MULTES ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 

  

ART. APART. OPCIÓ  NAT. PRECEPTE INFRINGIT IMPORT IMPORT 
REDUÏT 

4 1 -- LL Produir una situació de perill o incomoditat per als veïns o per a altres persones en general, o per al 
propi animal, que no siguin les derivades de la seva mateixa natura 

200 100 

4 
 

3 -- LL  No retirada  dels gossos per la vigia de les obres un cop acabades aquestes 200 100 

4 4 -- LL No mantener l’animal en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat 
 

200 100 

5 -- -- LL Cria domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres espècies anàlegs, en domicilis particulars (es 
sobreentén, per tant, dins del casc urbà), tant si és en terrasses, terrats, patis, etc. 

200 100 

6 
 

1 A G 
MG 

Maltractar, agredir i/o afectar físicament o psicològicament un animal de companyia  401 
2001 

200,5 
1000,5 

6 
 

1 B G 
MG 

Subministra substàncies que puguin causar alteracions de la salut o del comportament, excepte en els 
casos emprats per la normativa vigent o prescripció veterinària. 

401 
2001 

200,5 
1000,5 

6 
 

1 C MG Practicar mutilacions, extirpar ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans 2001 1000,5 

6 
 

1 D LL No facilitar  l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de nutrició i de salut. 200 100 

6 
 

1 E G Fer donació d’un animal com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres 
adquisicions de naturalesa diferent o transacció onerosa. 

401 200,5 

6 
 

1 F G 
MG 

Vendre animals a persones menors de setze anys i a les persones discapacitades sense l’autorització dels 
qui en tenen la tutoria o guarda 

401 
2001 

200,5 
1000,5 

6 
 

1 G LL Comerciar fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i establiments de venda i de cria 
autoritzats 

200 100 

6 
 

1 H LL Exhibir animals  de forma ambulant com a reclam econòmic. 
 

200 100 

6 
 

1 I G Utilitzar els animals salvatges, encara que no es tracti d’espècies protegides, en captivitat en els circs o 
activitats similars de conformitat amb la Llei 22/2015 

401 200,5 

 



QUADRE DE MULTES ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 

ART. APART. OPCIÓ  NAT. PRECEPTE INFRINGIT IMPORT IMPORT 
REDUÏT 

6 1 J G 
 

Exercir les activitats de caça i / o pesca fora dels llocs autoritzats i sense autoprització expressa 401 200,5 

6 1 K LL 
 

Sotmetre als animals a treballs inadequats pel que fa a les seves  característiques i a les 
condicions higienicosanitàries. 

200 100 

6 1 L G 
 

Mantenir als animals lligats durant la major part del dia o limitar-los, de forma duradora el 
moviment necessari. 

401 200,5 

6 1 M LL 
 

Mantenir animals en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, 
soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament i/o psicològicament 

200 100 

6 1 N LL Transportar animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de seguretat 
dels animals en el transport 

200 100 

6 1 O G 
MG 

Utilitzar animals en baralles, en atraccions firals giratòries i en espectacles, filmacions i altres 
activitats publicitàries, culturals o religioses que els puguin ocasionar dany o sofriment o bé 

que suposin degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals, o que poden ferir la 
sensibilitat de les persones que els contemplen. 

401 
2001 

200,5 
1000,5 

6 1 P MG 
 

Matar un animal per joc o perversitat o torturar-los. 2001 1000,5 

7 1 -- G 
 

Exercir el manteniment de bovins en producció làctea (vaqueries) i d’animals que serveixen per 
al consum dins dels nuclis urbans de Vandellòs, Masboquera, Masriudoms, l’Hospitalet de 

l’Infant i l’Almadrava i de qualsevol nucli habitat o que es pugui considerar urbà. 

401 200,5 

8 1 -- MG 
 

Abandonar un animal de companyia  2001 1000,5 

9 -- -- LL Exhibir i/o  passejar  per les vies i els espais públics un animal salvatge  o exòtic 200 
 

100 

10 1 -- LL 
 

No tenir censats gossos, gats i fures,  i no proveir-se de la targeta sanitària canina en complir 
l’animal els tres mesos d’edat o als trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal 

200 
 

100 

10 2 -- LL 
 

No tenir  identificats electrònicament mitjançant la implantació d’un microxip homologat, els 
gossos, els gats i les fures 

200 
 

100 

  



QUADRE DE MULTES ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 

ART. APART. OPCIÓ  NAT. PRECEPTE INFRINGIT IMPORT IMPORT 
REDUÏT 

15 
 

1 -- LL  Dur els gossos per les vies públiques del terme municipal, sense anar lligats i proveïts de 
corretja o cadena i collar i al costat del seu amo o conductor. 

200 
 

100 

15 
 

2 -- G Dur els gossos potencialment perillosos per les vies públiques del terme municipal, sense 
morrió 

401 200,5 

15 
 

3 -- LL Deixar les deposicions a la via pública, als parcs públics o jardins d’ús freqüent, a la sorra o a 
l’aigua. 

200 
 

100 

15 
 

4 -- LL No retirar les dejeccions dels animals per part del propietari o persona que el condueixi , un 
cop requerit per treballadors de l’Ajuntament o agents de l’autoritat 

200 
 

100 

15 5 -- LL Circular o romandre amb gossos i  altres animals a les piscines públiques durant la temporada 
de banys així com a edificis públics, mercats, teatres, sales de cinema, ja sigui interiors o 

exteriors, hospitals, Caps i clíniques rurals, instal·lacions esportives 

200 
 

100 

15 
 

6 -- LL Circular o romandre amb d’animals domèstics o de companyia, a les platges del municipi de l’1 
d’abril fins al 31 d’octubre 

200 
 

100 

15 
 

9 -- LL Deixar animals en patis, balcons i terrasses, des de les 10 de la nit fins les 8 del matí, quan en 
els seus sorolls, crits o cants, pertorbin el descans dels veïns 

200 
 

100 

22 
 

-- -- LL No crear el nucli zoològic quant se’n tingui l’obligació  200 100 

 


