ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS A
PONT DE MOLINS
TITOL PRELIMINAR
Article 1
1 Aquesta ordenança regula la tinença, el comerç i la recollida d’animals domestics en
el terme municipal de Pont de Molins.
2. Són animals domèstics els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure
amb l’home, en especial, totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les
subespècies i varietats de gossos (Canis Familiarus).
Article 2
La tinença d’altres animals domèstics, no qualificats com de companyia, i d’animals
salvatges o exòtics en domicilis particulars estarà sotmesa a l’autorització expressa
d’aquest Ajuntament que l’autoritzarà sempre que es-compleixin les condicions
següents:
a) La custòdia de l’animal no ha de representar cap perill sanitari, ni incomoditat pels
veïns, o altres animals.
b) Es tindrà en compte si les comunitats de veïns-propietaris han previst la possibilitat
de tinença d’animals en els habitatges i no hi hagi cap impediment sobre això en el
reglament de les referidas comunitats.
L’autorització determinarà les obligacions del propietari de l’animal no considerat de
companyia. Es farà referència a les condicions higiènico-sanitàries i les referents a
l’absència de molésties i perillositat per part de l’animal.
c) Animals de fauna autòctona. Queda prohibida la tinença d’animals d’espècies
protegides.
d) Animals de fauna no autòctona:
- La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeix pel que estableixen els
tractats i convenis internacionals signats per l’Estat espanyol, per la normativa
comunitària i pel que preceptua la Llei de protecció dels animals de la Generalitat de
Catalunya i les disposicions que la desenvolupen.
- Els propietaris d’una espècies de fauna no autòctona, sempre que en sigui permesa la
tinença, hauran d’acreditar la procedència legal amb la documentació següent:

• Certificat sanitari d’origen.
• Llicència d’importació.
• Llicència d’exportació.
• Autorització sanitària d’entrada a Espanya.
• Certificat de reconeixement sanitari de duana o la certificació de la quarentena.
• Certificat d’origen si són animals criats en captivitat.
- No es permesa la tinença d’animals d’agressivitat manifesta o que poden provocar
enverinaments per la seva mossegada o picada.
e) La tinença d’animals domèstics no considerats com de companyia ( aus de corral,
conills, coloms, etc..) en domicilis particulars es permetrà valorant la repercussió
higienicosanitària a l’entorn i les molèsties o perill que puguin ocasionar als veïns.
TITOL 1
CAPITOL 1. NORMES SANITÀRIES
Article 3
Els veterinaris de l'Administració Pública, les clíniques , i els consultoris veterinaris,
han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de
tractament obligatori, el qual ha d’estar a disposició de l’autoritat competent.
Article 4
1.Qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia transmissible animal, al
Departament de Sanitat de 1'Ajuntament, perque independentment de les mesures
zoo-sanitàries individuals, es posin en marxa les corresponents mesures higiènicosanitàries de protecció civil.
2. Si cal sacrificar l’animal s’haurà de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari,
utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i provoquin una pèrdua de
consciència immediata.
Article 5
Tot animal de companyia té dret, i el propietari té el deure d’oferir-li les atencions
sanitàries i els controls veterinaris necessaris per mantenir un bon estat de salut i evitar
la transmissió de malalties a persones o altres animals. Amb aquesta finalitat les

autoritats administratives podran ordenar l’execució de determinades campanyes
obligatòries pels animals de companyia, de la forma i en el moment que es determini.
A partir de l’edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors de gossos i/o
altres animals domèstics, estan obligats a vacunar-los contra aquelles malalties objectes
de prevenció. Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la corresponent
cartilla sanitària, en la qual s’especificaran les característiques de l’animal, el seu estat
sanitari i les dades precises de l’identitat del propietari.
Article 6
Els propietaris d’animals que hagin causat lesions a persones per motiu d’agressió
estan obligats:
1. Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als
seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol.licitin.
2. Comunicar-ho, en un temini màxim de 24 hores posteriors als fets, al Departament
de Sanitat d’aquest Ajuntament i posar-se a disposició de les autorizas municipals.
3. Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria, en el Centre
Municipal de Zoonosi o, previa autorització, a qualsevol consulta veterinària d’exercici
lliure, i seguir les disposicions que determina el veterinari.
4. Presentar al Departament de Sanitat, o on aquest determini, la documentació
sanitària del gos i el certificat veterinari de l'Observació Veterinària, en un termini no
superior a les 48 hores de produïda la lesió i als 14 dies d’iniciada l’observació
veterinària.
5. Comunicar al Departament de Sanitat qualsevol incidència que es produeixi (mort
de l’animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d’observació
veterinària
6. Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l’autoritat sanitària
municipal, podrà obligar a recloure l’animal agressor al dipòsit municipal d’animals
per realitzar-hi el període d’observació veterinària.
Si l’animal té propietari conegut, les despeses de manteniment aniran al seu càrrec.

Article 7
Els veterinaris de l'Administració Pública, les clíniques i els consultoris veterinaris
privats, han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de
tractament obligatori.
CAPITOL 2 CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS
DE COMPANYIA
Article 8
Els propietaris de gossos i gats i que ho son per qualsevol títol, els han de censar en el
corresponent Cens Municipal d’Animals Domèstics, dins el termini máxim de tres
mesos a comptar a partir de la data de naixement o adquisició de l’animal o canvi de
residència de l’animal.
El propietari qua faci la inscripció haurà d’aportar les seves dades, el document
acreditatiu de la identificació de l’animal i , si es tracta d’un gos considerat
potencialment perillós, la justificació que disposa d’una assegurança de responsabilitat
civil.
Article 9
En el moment del registre al corresponent Cens Municipal li serà entregada al
propietari la xapa censal municipal, la qual s’haurà de col.locar al gos en la corretja o
collar quan circuli per la via pública i renovar-se quan ho, en els períodes establerts per
l’autoritat sanitaria municipal així com el pagament de la taxa corresponent.
Article 10
1.- La mort o desaparició de l’animal haurà d’ésser comunicada al citat Cens
Municipal, en un termini màxim de tres mesos de la data de la mort o desaparició, amb
la documentació de l’animal.
2.- Les persones que transfereixen la propietat d’un animal, canviïn d’adreça o de
població, estan obligades a comunicar-ho al Cens Municipal en un termini no superior
a 15 dies, indicant les dades del nou propietari i/o la nova adreça.
Article 11
Els animals domèstics de companyia han d’estar identificats en el termini màxim de
tres mesos de la data del seu naixement per algun dels sistemes següents, que
s’adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:

a)

Tatuatge indeleble, a la cara interna del pavelló auricular o en una de les
cuixes posteriors, en l’engonal.
b) Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip a la banda
esquerra del coll de l’animal, dotat d’un sistema antimigratori i un
recobriment biològicament compatible i que s’adapti a la normativa europea.
En cas que per alguna raó justificada no sigui possible la implantació en el
lloc assenyalat, es farà, a la zona de la creu, entre les espatlles.
CAPÍTOL 2. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE
COMPANYIA

Article 12.
L’Ajuntament de PONT DE MOLINS permetrà la tinença d’animals domèstics de
companyia sempre que la seva presència no representi un risc, perill o incomoditat per
a altres persones o animals.
Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenir-los
en adequades condicions higiènico-sanitàries,correctament vacunats, desparasitats,
allotjats, alimentats i controlats.
Article 13
De conformitat amb la legislació aplicable resta expressament prohibit:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls
a qualsevol altre pràctica que els suposi sofriments o danys injustificats.
b) Abandonar-los
c) Mantenir-los en instal lacions indegudes des del punt de vista higiènico-sanitari.
d) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de
necessitat o per mantenir les característiques de la raça.
e) No facilitar-los l’alimentació sanitària per subsistir.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
g) Vendre’ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels que en
tenen la pàtria potestat o la custòdia.
h) Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l'Administració.
i) Exercir la seva venda ambulant.
j) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats, si aquests els poden ocasionar
sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé pot ferir la
sensibilitat de les persones que els contemplen.

k) Es prohibeix alimentar els animals a la via pública i especialment aquells que no
tenen propietari conegut.
Article 14
1. Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els vianants
no prenguin cap mal, ni que l’animal pugui abandonar el recinte i atacar a qui circuli
per la via pública.
2. Quan el local no estigui degudament tancat, de tal manera que s’impedeixi el pas a
persones alienes, s’haurà de col.locar en lloc visible un rètol advertint del perill de
l’existéncia d’un gos vigilant el recinte
3. Els posseidors d’animals de companyia estan obligats a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil.litat dels seus veïns sigui alterada pel
comportament d’aquells, especialment a les nits.
Article 15
El posseïdor d’un animal, sense 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, espais públics i al medi natural en general, d’acord amb
el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.
Article 16
El nombre màxim d’animals domèstics permès per habitatge podrà ser establert per
tècnics municipals, tenint en compte les característiques de l’allotjament, espai
disponible, condicions higienicosanitàries, repercussions i molèsties que puguin
generar als veïns o a l’entorn.
L’allotjament ha de ser adequat a les exigències de l’espècie, de la raça i al medi on han
de viure. Com a característiques generals mínimes, ha de ser venitilat, amb llum i que
els protegeixi de les condicions climàtiques extremes. S’ha de mantenir net, desinfectat
i desinsectat. L’allotjament habitual no pot ser un balcó o celobert.
Article 17
No es poden mantenir animals de companyia en vehicles estacionats més de 4 hores.
Durant els mesos o dies de calor, els vehicles que alberguin un animal de companyia

hauran d’estar estacionats a l’ombra i assegurar la ventilació de l’interior encara que el
temps previst d’estacionament sigui inferior a 4 hores.
En cap cas un vehicle pot ser l’allotjament habitual d’un animal de companyia.
No es permet tancar animals de companyia en el maleter dels cotxes si aquest espai no
està adaptat per garantir la seva ventilació i evitar una possible intoxicació dels animals
pels gasos originats pel mateix vehicle.
Article 18
Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges s’han de tenir de
manera que els vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el
recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar un accident. A més s’hauran
de complir els requisits següents:
a)
b)
c)

S’haurà de collocar en lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de
l’existència d’un gos vigilant al recinte.
S’hauran de complir els requisits que s’especifiquen per a animals
potencialment perillosos.
Hauran d’estar censats.

Article 19
Els propietaris o posseïdors d’animals hauran de facilitat als tècnics de sanitat o
regidor de santitat i als agents d’autoritat municipal, les visites necessàries per
comprovar les condicions d’allotjament, manteniment i tracte dels animals.
Article 20
En cas d’incompliment greu o persistent de les condicions establertes en els articles
anteriors, l’Administració municipal podrà disposar qualsevol mesura correctora i fins
i tot ordenar el trasllat dels animals al lloc o establiment més adequat, amb les despeses
a càrrec del propietari.
TITOL 2. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PUBLICA I ESTABLIMENTS
PÚBLICS.
CAPITOL 1. NORMES GENERALS
Article 21
1. A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar, i hauran
de poder ser identificats.

2. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals, sigui
raonablement previsible, donada la seva natura i característiques.
3. L’ús de morrió podrà també ser ordenat per l’autoritat municipal quan les
circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes.
4. El trasllat de gossos i gats en transports públics es realitzarà d’acord amb les
disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats
competents en cadascun dels casos.
Article 22
1. L’entrada de gossos a tota mena de locals destinats a la fabricació,
emmagatzematqe, transport o manipulació d’aliments queda expressament prohibida
2. Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines
públiques durant la temporada de banys.
3. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, tals com hotels, pensions,
restaurants, bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri, poden prohibir l’entrada i
permanència de gossos en llurs establiments.Encara comptant amb la seva autorització
s’exigirà que tinguin el morrió col.locat i que vagin subjectes per corretja o cadena.
4. Queda prohibida la presència d’animals domèstics en parcs infantils i zones de jocs.
5. Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos guia dels
invidents.
Article 23
1.- Els propietaris de gossos han d’adoptar mesures perque aquests no embrutin amb
les deposicions fecals les voreres, zones de vianants, parcs, parcs infantils i en general
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els posseidors de gossos són
responsables de recollir els excrements convenientment, mitjançant bosses de plàstic o
paper.
2.- Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies publiques i, en
general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són
responsables de l’eliminació correcta d’aquestes deposicions. En cas que es produeixi la
infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir el

propietari o la persona que condueixi el gos, perque procedeixi a retirar les deposicions
de l’animal. Cas de no ser atesos en el seu requeriment podran imposar la denúncia
pertinent.
3.- No es permet rentar animals a la via pública, fonts i llacs, ni fer-los beure aigua
amorrats als sortidors de les fonts públiques.
CAPITOL 2. RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS VAGABUNDS
Article 24
1. Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l’origen
o del propietari, ni va acompanyat de cap persona, i en aquest supòsit l'Ajuntament o,
si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent s’han de fer càrrec de l’animal i l’han
de retenir fins que és recuperat, cedit o sacrificat.
2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies.
3. Si l’animal porta placa d’identificació, els serveis municipals el retindran durant deu
dies, donant avís, a ser possible, al seu propietari. A partir d’aquest termini es
considerarà a l’animal abandonat.
En el cas de recollir-lo el propietari, abonarà les despeses de manutenció i altres que es
poguessin derivar.
4. Els propietaris d’animals que no desitgin continuar tenint- los, podran lliurar-los als
serveis municipals encarregats de la seva recollida.
Article 25
Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals,
l'Ajuntament podrà sacrificar-los o donar-los en adopció. El sacrifici es farà, sota
control de la inspecció veterinària municipal, utilitzant mètodes que impliquin el
mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata
TITOL 3 TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 26
Es consideren gossos potencialment perillosos:

-

-

Els que han presentat episodis d’agressions a persones o altres gossos.
Els que han estat ensinistrats per a l’atac i defensa.
Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: bull-mastif,
doberman, dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pitbull, presa canari, rottwailer, terrier stafforshire americà i tosa japonès. Aquesta
llista pot ser modificada per l’autoritat competent.
Els que pertanyen a una altra raça, quan la situació o les circumstàncies ho
aconsellin i mentre aquestes no canviïn.

Article 27
Els propietaris i posseïdors de gossos potencialment perillosos hauran de complir les
mesures següents:
1) Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicialment o
governativament per a la tinença d’aquests animals no poden adquirir o ser
propietaris d’aquest tipus de gossos.
2) A les vies públiques, parts comunes d’immobles collectius, transports públics i
llocs i espais públics d’us públic en general, han d’anar lligats i proveïts de
morrió. No poden ser conduïts per menors de 16 anys.
3) Com a condició indispensable per a la tinença i inclusió en el cens d’animals
domèstics, els propietaris d’aquests gossos han de contractar una assegurança
de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests
animals puguin provocar a les persones i altres animals.
4) No s’autoritza la cria d’aquests gossos als propietaris particulars.
5) No es permet l’ensinistrament d’aquests gossos per a l’atac i defensa fora dels
centres o installacions autoritzats i per professionals que tinguin la formació i
els coneixements necessàris segons titulació.
6) Les installacions que els alberguin han de reunir les característiques següents :
• Parets i tanques suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
• Les portes de les installacions han de ser tan resistents i efectives com la
resta del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
• El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de
l’existència d’un gos d’aquest tipus.
TITOL 4. DE LES INFRACCIONS I DE LES SANCIONS
Article 28
A l’efecte d’aquesta ordenança les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus:

1. Són infraccions lleus:
a) Alimentar els animals a la via pública així com a les portalades, finestres, terrasses i
balcons.
b) No impedir que els animals facin les seves deposicions a la via pública o bé, si
aquest fet s’ha produït, no recollir-les d’acord, tot això, al que disposa l’art. 17 de la
present ordenança.
c) Dipositar les defecacions dels animals a les papereres.
d) Que l’animal no porti al collar la xapa censal d’identificació, tot i romandre inscrit
l’animal al Cens Municipal d'Animals domèstics.
e) No comunicar a l'Ajuntament o fer-ho fora de termini la transferència de propietat o
possessió de l’animal, el canvi de domicili del titular o la desaparició o mort de
l’animal.
f) L’estança i permanència d’animals als locals d’espectacles públics, culturals,
esportius i recreatius.
2. Són infraccions greus:
a)
No complir els requisits establerts per a tinença d’animals.
b)
No portar l’animal degudament encadenat o encorrejat.
c)
La manca d’ús de morrió en els gossos a la via pública.
d)
No disposar d’assegurança de responsabilitat civil en els casos necessaris.
d) L’entrada i permanència d’animals a restaurants, bars, cafeteries i similars i, en
general, en tota classe de locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge,
transport o manipulació d’aliments.
e) La circulació o permanença d’animals a les piscines públiques i , tan en zones d’ús
general com a les d’ús públic, durant la temporada de banys.
f) El trasllat d’animals en els mitjans de transport públic dins el terme municipal de
PONT DE MOLINS.
g) No mantenir els animais vacunats,desparasitats, allotjats, alimentats i controlats.
h) No presentar la documentació necessària que acrediti la identificació i control
sanitari dels animals o no facilitar les tasques d’inspecció i control del compliment de la
present ordenança.
i) La manca de comunicació de la producció d’una lesió per part del propietari de
l’animal agressor.
j) La negativa a sotmetre a observació l’animal agressor, una vegada s’ha produït una
lesió.
k) la reiteració d’infraccions lleus.
3. Són infraccions molt greus:

a) El manteniment i tinença d’animals de producció i consum tals com cavalls, bous,
vaques, porcs, xais, cabres i altres de similars en el nucli urbà de la població, sense la
preceptiva llicència o incomplint els requisits de la seva instal.lació.
b) No sol.licitar la preceptiva autorització municipal per a la criança domèstica d’aus
de corral, coloms, conills i altres animals anàlegs, encara que la instal.lació tingui
finalitat esportiva o l’incompliment dels requisits de la seva instal.lació.
c) L’abandonament d’animals
d) La no inscripció dels animals, susceptibles de fer-ho, en l’anomenat "Cens Municipal
d'Animals Domèstics". Aquesta sanció serà aplicable per cada animal mancat de
registrar.
f) L’incompliment de les obligacions previstes en el títol relatiu al control sanitari dels
animals.
g) La reiteració d’infraccions greus.
CAPITOL 2. SANCIONS
Article 29.
1.-La contravenció d’aquesta ordenança serà sancionada amb multes, de fins a 150 €.
2.-La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte o subjecte de la
infracció.
Article 30
Les infraccions lleus són sancionades amb multa de fins a 40 €; les greus amb multa de
fins a 100 €. i les molt greus amb multa de fins a 150 €.
Article 31
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la
responsabilitat civil i l’eventual indemnització dels danys i perjudicis que pugui
correspondre al sancionat.
Article 32
En els cassos d’infraccions no previstes per aquesta ordenança, serà sancionable a tenor
de la llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, l'Ajuntament pot instruir, en
qualsevol cas, els expedients infractors i elevar-los a l’autoritat administrativa
competent perque els resolgui

Article 33
La imposició de les sancions precises per a les infraccions correspòn a l'Alcalde o a
l’òrgan en qui delegui, d’acord a la llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 34
1. Mitjançant els seus agents, l'Ajuntament pot comissar els animals objecte de
protecció sempre que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta
ordenança
2. El comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador
corresponent, a la vista del qual l’animal pot ser retirat al propietari o esdevenir
propietat de l'Administració, la qual el pot cedir a institucions zoològiques o de
caràcter científic, retornar-lo al país d'origen, dipositar-lo en centres de recuperació o
alliberar-lo en el medi natural, si es tracta d’una espècie de la fauna autòctona.
3. Les despeses ocasionades pel trasllat, manteniment i manutenció, per raó del comís,
seran a càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
La tinença d’altres animals no contemplada en aquesta Ordenança queda regulada
d’acord amb el Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres i Perilloses i amb la
legislació de la Generalitat de Catalunya vigent en aquesta matèria.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta Ordenança de tinença d’animals domèstics deroga l’anterior sobre tinença
d’animals.
DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.

