ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA

PREÀMBUL
L’Ajuntament de la Roca va aprovar a finals de l’any 1997 una Ordenança de tinença
d’animals domèstics. Des d’aquell moment s’han produït importants novetats legislatives
referent a la Llei de protecció dels animals, la qual va ser modificada per: la Llei 17/98, de
28 de desembre, pel que fa a les associacions defensa dels animals; el Decret 328/98, de
24 de desembre, pel que fa al registre general dels animals de companyia; la Llei 6/99, de
26 de gener, sobre les condicions de manteniment dels animals de companyia; la Llei 10/9,
de 30 de juliol, d’àmbit autonòmic i la Llei 50/1999, de 23 de desembre, d’àmbit estatal,
pel que fa a tinença d’animals potencialment perillosos. Aquesta intensa activitat normativa
es justifica per l’augment de la sensibilitat social envers al respecte que mereixen els animals
que conviuen amb els homes i les dones en pobles i ciutats, i també per notables successos
que s’han produït en matèria de seguretat.
Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la tinença, el comerç i el tractament dels
animals que conviuen amb els éssers humans dintre del terme municipal de la Roca, per tal
de protegir la salut i la seguretat de les persones i garantir el respecte dels drets dels
animals i el bon nivell de convivència entre animals i persones en el medi urbà, en la línia
de procurar el màxim nivell de vida per a tots. L’Ordenança es dicta a l’empara de la
normativa sectorial citada i dels tractats i convenis internacionals signats per l’Estat espanyol
en aquesta matèria i substitueix la de l’any 1997, incorporant els seus principis generals i
procurant un marc d’obligació més concret, que s’ajusti a les disposicions i a les novetats
legislatives de caràcter general citades a les quals se sotmet. Això sense perjudici del
sotmetiment que també es reconeix a totes les normes reguladores de caràcter general
que, sobre aquesta matèria i en el futur, s’aprovin amb posterioritat a l’entrada en vigor de
l’Ordenança.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Àmbit de l’ordenança
Aquesta Ordenança regula la tinença, el comerç, la protecció i el tractament dels animals
domèstics o que conviuen habitualment amb l’home dintre del terme municipal de la Roca.
En aquest sentit, afecta especialment tots els particulars i/o entitats jurídiques que en són
els propietaris o posseïdors.
L’Ordenança té com a objectiu la preservació dels beneficis que els animals aporten a les
persones, regula les condicions del seu benestar, al mateix temps que assegura els aspectes
relacionats amb la seguretat i tranquil·litat dels ciutadans.
Article 2 . Animals afectats
1. Es consideren animals de companyia, totes les subespècies i varietats de gats (felis
catus), totes les subespècies i varietats de gossos (canis familiaris), ocells, altres mamífers i
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peixos que es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure amb l'home. Es consideren
animals domèstics els animals que proporcionen ajut laboral, animals utilitzats en
pràctiques esportives, animals destinats al consum del propietari o dels quals s’extreu un
aprofitament parcial o animals utilitzats en activitats d’esbargiment, espectacles, circs, etc.
2. Resten exclosos de la regulació d'aquesta Ordenança els animals salvatges (la possessió
dels quals fora de les àrees o parcs zoològics ha de ser expressament autoritzada per
l’Ajuntament), les espècies protegides de la fauna autòctona i no autòctona, així com els
que puguin proporcionar carn, pell, o algun altre producte útil per a l'home. També en
queden exclosos els animals d'experimentació, els quals es regiran per allò que disposa la
Llei 5/1995, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats
científiques, en concordància amb la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està sotmesa a autorització
expressa de l’Ajuntament condicionada a la prohibició, pel que fa a la possessió d’animals
protegits, tant de la fauna autòctona com de la no autòctona i, en aquest darrer cas, al
compliment de les normes internacionals signades per l’Estat espanyol i per la normativa
estatal i autonòmica que ho regula. En aquest cas, els propietaris han d’acreditar
documentalment la procedència de l’animal i no es permetrà la tinença d’animals
d’agressivitat manifesta o que poden provocar enverinament per la seva mossegada o
picada.
Article 3. Altres animals
1. La criança domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs en domicilis
particulars, ja sigui en terrasses, terrats o patis, queda condicionada a les circumstàncies
de l’allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre d'animals, tant en l'aspecte
higiènic i sanitari com pel fet que no causin incomoditats, molèsties ni perills als veïns o a
altres persones. En tot cas, es requerirà l’autorització municipal, prèvia comprovació tècnica
de les condicions d’allotjament dels animals i de la seva repercussió per a l’entorn humà des
del punt de vista sanitari de convivència.
2. Quan es venguin periòdicament les cries o el nombre o característiques dels animals es
pugui catalogar com a activitat econòmica, caldrà disposar de la corresponent llicència
municipal o autorització i adequar-se a les normatives vigents en la matèria, d’acord amb el
que estableix la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental o normativa
sectorial que la substitueixi. A títol enunciatiu i no limitatiu, estan sotmesos a l’obtenció de
llicència municipal: els establiments hípics (fixos o de temporada), els centres de cura
d’animals i els destinats a la reproducció, allotjament temporal o fix, ensinistrament,
residències caneres esportives o canilles de caça, moixoneries o establiments per a la
producció i el subministrament de petits animals, subministradors de laboratori, zoològics i
els animals dels circs ambulants, botigues de venda d’animals d’aquari o terrari i
instal·lacions de criança d’animals per a l’aprofitament de la pell o altres d’anàlogues a les
esmentades.
3. En principi, i llevat d’autorització expressa que recollirà les condicions específiques de
l’excepció, no s’autoritzarà, dins del nucli urbà consolidat, el manteniment de bovins de
producció làctia (vaqueries), la cria i la criança de grans animals (estiguin o no destinats al
consum o a l’oci), les activitats de pasturatge i el pas de ramats.
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Article 4. Facultats municipals
Correspon al municipi:
a) Establir i efectuar un cens de les espècies d'animals domèstics (gossos i gats) d’acord
amb allò que es determina en aquesta Ordenança.
b) Procurar l’adequada convivència entre humans i animals, vetllant pel compliment de
les normes que es regulen en aquesta Ordenança i les de general compliment.
c) Recollir i sacrificar animals domèstics d'acord amb les condicions establertes per
aquesta Ordenança.
d) Vigilar i inspeccionar els establiments de venda, guarda i cria d'animals domèstics.
e) Autoritzar totes les situacions especials que, en ordre a la tinença, manteniment i
maneig dels animals, disposa aquesta Ordenança.

TÍTOL l . DE LA TINENÇA D'ANIMALS
Article 5. Consideracions generals
1. L’Ajuntament de la Roca autoritza, amb caràcter general, la tinença d’animals domèstics
en els domicilis particulars sempre que es reuneixin les condicions higièniques adients
per allotjar-los i que no provoquin cap situació de risc sanitari, perill o molèsties als
veïns, a les persones que hi conviuen, a altres persones o als mateixos animals, que no
siguin les derivades de la seva natura.
2. La tinença de més de 5 gossos o 6 gats o 8 animals, la suma dels quals estigui formada
per aquestes dues espècies, es considerarà sotmesa a risc sanitari i, en conseqüència,
implicarà la sol·licitud de llicència de nucli zoològic, en aplicació de l’article 5 de l’Ordre
de 28 de novembre de 1988.
3. L’allotjament de l’animal o dels animals ha de ser adequat, segons l’espècie, i en
correspondència amb el medi on han de viure. L’Ajuntament podrà limitar, previ
informe tècnic, el nombre d’animals que es posseeixin.
4. En cap cas, la tinença d’animals no pot representar cap situació de perill, risc o
incomoditat als veïns, o bé a altres persones o animals.
5. Les comunitats de veïns o propietaris poden preveure en els seus reglaments la
possibilitat de tinença d’animals domèstics en els habitatges, així com establir les
normes d’ús dels espais comuns i dels ascensors per part dels animals.
Article 6. Prohibicions pel que fa al tractament dels animals
Queda expressament prohibit:
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a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que
els provoqui sofriments o danys injustificats.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari.
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 necessària per a subsistir.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d'animals.
g) Vendre'ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui en
tenen la pàtria potestat o la custòdia.
h) Vendre'ls a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració.
I) Exercir la venda ambulant de qualsevol animal. Només l'autoritat municipal ha
d’autoritzar la venda d'animals domèstics, excloent-ne gossos i gats, en mercats i fires
legalitzades.
J) L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquests els poden ocasionar
sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden
ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
Article 7. Supòsit especial d’autodefensa
No es considera maltractar un animal quan s’actua per autodefensa o defensa de qualsevol
persona que sigui atacada per l’animal. En aquest sentit es reconeix la facultat especial dels
agents de la policia local -o de qualsevol altre institut armat- per a fer ús de la seva arma
reglamentària contra l’animal que presenti, en un moment determinat, una situació de
perill real envers les persones. En aquest cas, i sempre que això sigui possible, s’ha de
procurar comptar amb la presència d’un veterinari per tal de controlar la mort de l’animal.
Article 8. Responsabilitat general dels posseïdors
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, coses, vies,
espais públics i medi natural, en general, d'acord amb el que estableix l'article 1905 del
Codi Civil. També és responsable i està obligat a adoptar les mesures que calguin per
impedir que els animals embrutin les vies i els espais públics.
Article 9. Responsabilitats pel que fa a la convivència
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1. Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per
impedir que la tranquil·litat dels veïns sigui alterada pel comportament dels seus
animals.
2. Es prohibeix des de les 22 hores fins a les 8 hores deixar animals domèstics en patis,
terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, que amb els seus crits, udols o cants
destorbin el descans dels veïns.
3. Es prohibeix deixar sols, en patis, terrasses i balcons, els gossos que per la seva especial
condició o caràcter irritable es manifestin amb insistents bordades, encara que sigui en
hores diürnes. Els seus propietaris o posseïdors han de vetllar perquè ni sols ni en la seva
presència no molestin els veïns.
4. En balcons, terrasses i similars s’han de prendre les mesures necessàries per evitar que hi
romanguin gossos o gats que puguin afectar amb les seves deposicions i orines els pisos
inferiors o a la via pública.
Article 10. Obligacions bàsiques pel que fa a l’animal
Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, els posseïdors d’un animal de
companyia tenen les obligacions bàsiques següents:
1. Garantir la salut i el benestar de l'animal i tenir-lo en les condicions higienicosanitàries
adequades a la seva espècie.
2. Proporcionar-li aliment, aigua, allotjament i les condicions ambientals d'espai,
ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que
l'animal no pateixi i per satisfer les seves necessitats vitals.
3. Censar l’animal a l’Ajuntament de la Roca, en el cas que hi resideixi habitualment, en el
termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de naixement o d’adquisició de
l’animal. Cal que l’animal porti sempre la seva identificació censal quan circuli per la via
pública.
Article 11. Allotjament:
1. Els animals de companyia han de disposar d'espai suficient i d'aixopluc contra la
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en casetes. Els
animals d'un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6
m2, amb excepció dels que romanguin a les gosseres municipals.
2. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum
o en condicions climàtiques extremes.
3. La retirada dels excrements i del orins s'ha de fer de forma quotidiana, i s'han de
mantenir els allotjaments nets i desinsectats convenientment.
4. Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges i, de forma general, els
animals de companyia que es mantenen lligats o en un espai reduït, no poden
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romandre en aquestes condicions de forma permanent. Els animals de companyia amb
edat subadulta han de disposar d'un grau superior de llibertat de moviments. Així
mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la
intempèrie. L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma suficient
i que, alhora, no produeixin lesions a l'animal; ha d'estar convenientment airejat i s'ha
de mantenir permanentment en un bon estat de conservació i de neteja. En tot
moment s'han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi l'entrada d'aigua així
com l'escalfament excessiu durant els mesos d'estiu. Els animals de guarda a més s’han
de tenir de manera que no puguin fer mal als vianants ni abandonar els recintes o
provocar cap accident. En aquest cas s’ha de col·locar, en lloc ben visible, un rètol
d’advertiment del perill que suposa l’animal vigilant el recinte, complir totes les normes
que s’especifiquen per als animals especialment perillosos i haver censat l’animal al
registre municipal.
Article 12. Alimentació
Els animals de companyia han de disposar d'aigua potable, neta i degudament protegida
del fred a l'hivern per evitar que es geli. Se'ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en
quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
Article 13. Mitjans de subjecció
1. El contingut d'aquest article s’aplica als animals de companyia que, per causes
justificades, s'han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps
determinat.
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només
s’han d’utilitzar quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estigui
justificada.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l'animal, no poden
tenir un pes excessiu ni impossibilitar el moviment de l'animal. En cap cas la longitud
de la cadena pot ser inferior als 3 m.
4. Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que
l'animal pugui jeure i pugui arribar a l'aixopluc .
5. Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió, enrotllament i la
immobilització de l'animal.
6. En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la
mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.
Article 14. Manteniment en vehicles
1. No és possible mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més de 4
hores; en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent.
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2. Durant els mesos d'estiu, els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de
companyia s'han d'estacionar en una zona d'ombra, i han de facilitar en tot moment la
ventilació.
3. Es prohibeix tancar els animals de companyia en els maleters dels cotxes, llevat que
s'adeqüi un sistema que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible
intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.
Article 15. Mesures de seguretat
Els posseïdors d'animals de companyia que per la seva grandària o característiques de
l'espècie puguin considerar-se potencialment perillosos han de prendre les mesures
especificades en l'annex 1 d’aquesta Ordenança.
Article 16. Inspeccions i incompliment greus
Els propietaris o posseïdors d’animals han de facilitar als tècnics de Sanitat, veterinaris i/o
agents de l’autoritat municipal les visites necessàries per comprovar les condicions
d’allotjament, manteniment i tracte de l’animal. En cas d’incompliment greu o persistent
de les condicions establertes en els articles anteriors, l’Administració municipal pot prendre
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.
Article 17. Alimentació d’animals a la via pública
No és possible alimentar els animals a la via pública ni en els espais públics, portalades,
finestres, terrasses i balcons, especialment aquells que no tenen propietari legal conegut,
com poden ser gats, gossos, coloms, gavines i altres.
Article 18. Actuacions respecte d’accidents provocats per animals
Els propietaris o posseïdors d'animals que hagin causat lesions a persones o a altres animals
i també tots aquells que siguin sospitosos de patir alguna malaltia de transmissió han de:
1- Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
2- Comunicar-ho immediatament a les autoritats sanitàries –metges,– algun veterinari en
exercici a la Roca- o a l’Ajuntament, els quals han d’exigir-los la presentació de la
documentació sanitària i censal de l’animal. Paral·lelament, els posseïdors de l’animal
agressor o malalt han de prendre les mesures adients per a l’observació veterinària
obligatòria en qualsevol consulta veterinària d’exercici lliure o a les instal·lacions del
propietari, sempre que així ho acordi el facultatiu responsable de l’observació.
3- Presentar a l'Àrea de Sanitat Municipal, o en el lloc que s’indiqui, la documentació
sanitària del gos i el certificat veterinari de l'observació, en un termini no superior a les
48 hores posteriors a la lesió, i als catorze dies d'iniciada l'observació veterinària.
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4- Comunicar a l'Àrea de Sanitat Municipal o al professional veterinari encarregat de
l’observació, qualsevol incidència que s’esdevingui (mort de l'animal, robatori, pèrdua,
desaparició, trasllat) durant el període d'observació veterinària. El certificat d’aquesta
observació veterinària s’ha de presentar, un cop efectuada davant del cens municipal,
per tal que en resti constància.
5- Si l'animal té propietari conegut, les despeses de manteniment per al control i possible
aïllament són a càrrec seu.
Article 19. Nuclis zoològics
1. S’han de sotmetre a la normativa que regula els nuclis zoològics –d’acord amb allò que
disposa l’Ordre de 28 de novembre de 1988- els supòsits següents:
a) Es considera col·lecció zoològica privada, quan el particular té la tinença de diverses
espècies zoològiques diferents i/o en un nombre que pugui comportar riscos
sanitaris.En aquest cas, els tècnics municipals competents ho han de fer constar en el
corresponent expedient administratiu o per la simple aplicació del que disposa
l’article 5.2.
b) Els particulars que venguin periòdicament les seves cries, se’ls considera criadors.
2. En aquests supòsits, s’ha d’obtenir llicència municipal.
3. Els establiments de venda, els centres de cria i les residències d'animals, s'han d’ajustar a
l'esmentada normativa de nuclis zoològics, a aquesta Ordenança i a les altres
ordenances locals relacionades amb l'activitat, i a qualsevol altra normativa vigent.

TÍTOL II
PRESÈNCIA D'ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ESTABLIMENTS PÚBLICS
Article 20. Normes de conducció d’animals a la via pública
1. A les vies públiques els gossos han d'anar lligats, amb la corresponent cadena, han de
dur collar, i la placa identificativa censal de l’any en curs del Cens d’animals domèstics
de l’Ajuntament de la Roca.
2. Han de circular amb morrió tots aquells gossos que puguin ser perillosos, d'acord amb
la seva naturalesa i les seves característiques.
3. L'autoritat municipal pot ordenar l'ús de morrió quan les circumstàncies ho aconsellin i
mentre aquestes circumstàncies no canviïn.
4. La circulació i conducció d’animals i de vehicles de tracció animal per les vies públiques
de la Roca s’han d’ajustar al que disposa la normativa de circulació vigent per aquest
supòsits.
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Article 21. Gossos pigall
Els gossos pigall poden circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que
vagin acompanyats del seu amo i gaudeixin de les condicions higièniques, sanitàries i de
seguretat que preveuen aquestes ordenances.
Article 22. Accés dels animals a llocs de pública concurrència
1. L'entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la
fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació
d'aliments queda expressament prohibida. És obligatori que els establiments senyalitzin
de forma visible a l'exterior aquesta prohibició.
2. No és possible la circulació o la permanència de gossos i altres animals en els llocs
públics de bany des de l '1 de maig fins al 30 de setembre.
3. No s’autoritza la permanència d'animals domèstics en parcs infantils i zones de jocs
públics sense la presència dels seus amos i amb les condicions de seguretat que s’han
esmentat.
4. És prohibida la presència d’animals en parcs o zones enjardinades, quan així
s’especifiqui.
5. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com ara hotels, restaurants,
pensions i similars, poden prohibir, sempre que ho senyalitzin degudament, l'entrada i
la permanència de gossos, gats i altres animals en llurs establiments. Tot i comptant
amb la seva autorització, s'exigirà que els gossos portin morrió i que vagin subjectes
amb la cadena.
6. No es permet rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais, incloses les
vies urbanes, ni fer-los beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts públiques.
7. Les anteriors limitacions no són aplicables als gossos pigall de les persones cegues.
Article 23. Control de deposicions
1. Les persones que passegen un gos pel carrer han d’adoptar les mesures necessàries
perquè no embruti amb les seves deposicions fecals o alimentàries les voravies, zones
de vianants, parterres, zones verdes, zones terroses, parcs o indrets d’ús general de
trànsit, estança o joc dels ciutadans. No han de permetre que ni gossos ni gats dipositin
les seves deposicions en els parcs i jardins d’ús per a infants.
2. La persona que porti un animal ha de retirar els excrements o restes alimentàries i
netejar la part de l’espai públic afectat. La retirada s’ha d’efectuar d’alguna de les
formes següents:
a) recollint-los mitjançant una bossa de plàstic impermeable i dipositar-la tot seguit i
perfectament tancada en una paperera o contenidor.
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b) recollint-lo mitjançant paper i, ben embolcallat, dipositar-lo en un contenidor.
c) recollir i dipositar les restes sense cap mena d’embolcall a la xarxa de clavegueram a
través de llurs embornals.

TÍTOL III
IDENTIFICACIÓ I REGISTRE MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
Article 24. Cens municipal. Obligacions del propietaris
1. D'acord amb el que disposa la Llei 3/94, de 20 d'abril de modificació de la Llei 3/1988,
de protecció dels animals, i el Decret /1998, de 24 de desembre que desenvolupa
aquesta normativa, els posseïdors de totes les subespècies i varietats de gats i gossos
han d’inscriure obligatòriament els animals en el registre censal del municipi on
resideixi l’animal, dins del termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de
naixement o d'adquisició d’aquest. La inscripció s’ha de fer mitjançant petició
normalitzada, fentconstar, com a mínim, les dades del propietari (noms, cognoms, DNI,
domicili i telèfon), dades de l’animal (espècie, raça, sexe, nom, característiques, data de
naixement) sistema d’identificació i domicili de l’animal. En el moment de la inscripció
al cens serà lliurada al propietari una xapa censal municipal de l’any en curs, que
l’animal l’haurà de portar permanentment en la corretja o en el collar quan circuli per la
via pública. L’Ajuntament podrà establir la periodicitat de renovació de la xapa censal i
la taxa corresponent.
2. El propietari que faci la inscripció ha d’aportar les seves dades, el document acreditatiu
d’identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos considerat potencialment perillós, la
justificació que disposa d’una assegurança en els termes de l’article 4.2 de l’annex 1
d’aquesta Ordenança.
3. Igualment, els propietaris o posseïdors d’animals domèstics estan obligats a notificar a
l’Ajuntament, la baixa, la cessió, el canvi de residència de l’animal, el canvi en el sistema
o codi d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el
cens, en el termini de dos mesos d’haver ocorregut aquests fets. En el supòsit de baixa
de l’animal –per mort o desaparició- s’ha de presentar la targeta sanitària i la placa
municipal al cens municipal d’animals.
Article 25. Identificació dels animals
La identificació dels animals de companyia (gossos i gats) s’ha de fer obligatòriament i en el
termini màxim de tres mesos des del seu naixement, per un dels sistemes següents, els
quals s’han d’adaptara la normativa de la Unió Europea:
1. Tatuatge a la pell per un mitjà que en garanteixi el caràcter indeleble.
Aquestes marques han de constar d'un codi alfanumèric que permeti identificar l'animal
i garantir la no-duplicitat, mitjançant un sistema d'assignació reconegut per la Direcció
General de Producció i Indústries Agroalimentàries, d'acord amb el que estableixen els
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articles 6.1 i 6.2 del Decret 328/98, de 24 de desembre de 1998, del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
El tatuatge s’ha de fer a la cara interna del pavelló auricular o en qualsevol de les cuixes
del darrere, a l'engonal, mitjançant dermògraf o un altre sistema que asseguri el
caràcter indeleble del tatuatge.
2. Implantació d'un transponder (càpsula portadora d'un dispositiu electrònic que conté
un codi alfanumèric que permet la identificació de l'animal).
El transponder s'ha d’implantar a la banda esquerra del coll de l'animal. Si per una
circumstància justificada no fos possible en aquest lloc, s'implantarà a la zona de la creu,
entre les dues espatlles, i es farà constar expressament en el document acreditatiu el lloc
on s'ha implantat. A més, el transponder ha de complir les característiques següents:
a) Ha d'estar dotat d'un sistema antimigratori i d'un recobriment biològicament
compatible.
b) L'estructura del codi alfanumèric que incorporen s'ha d'adaptar al que estableix la
norma ISO 11.784.
c) El sistema d'intercanvi d'energia entre el dispositiu i el lector s'ha d'adaptar al que
estableix la norma ISO 11785.
Article 26. Condicions de la identificació
1. El marcatge dels animals de companyia l’ha de fer personal qualificat, en condicions
d'asèpsia, que pertanyi a una entitat reconeguda pel Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca que pugui gestionar els sistemes d'identificació, d'acord amb el que
estableix l'article 6.1 del Decret núm. 328/1998, de 24 de desembre.
2. La persona o entitat responsable del marcatge de l'animal ha de lliurar al seu posseïdor
un document acreditatiu d'aquest fet on han de constar, almenys, les dades següents: el
sistema d'identificació utilitzat i el lloc on s'ha aplicat, el codi d'identificació, les dades
de la persona o l'entitat que realitza aquest marcatge, l'espècie animal i la raça i el sexe i
la data de naixement de l'animal.
3. En qualsevol transacció d'un animal de companyia, s'ha de lliurar al nou posseïdor de
l'animal el document acreditatiu de la seva identificació que estableix l'apartat anterior.
4. En el cas d’il·legibilitat d'una marca, caldrà fer un remarcatge de l'animal. En aquest cas,
la persona o entitat que el realitzi ha de fer constar, en el document acreditatiu que
estableix l'apartat 1 d'aquest article, les dades de la marca anterior.
Article 27. Comprovació de la identificació
Per poder acreditar legalment o administrativament la identificació d'un animal mitjançant
la implantació d'un transponder, o bé per poder determinar que no està identificat amb
aquest dispositiu electrònic, cal que l'organisme encarregat d'aquesta comprovació hagi
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efectuat la lectura amb un o diversos aparells que permetin la lectura de tots els models i
tipus de transponder homologats per la norma ISO 11.785.
Article 28. Inscripció de gossos vigilants d’obres
Els gossos per a la vigilància d'obres han d'estar inscrits al cens de gossos. Si un cop
acabades les obres no han estat retirats, es considerarà un abandonament i el propietari
serà sancionat.

TÍTOL IV
RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS
Article 29. Animals abandonats i possibilitat de recuperació
1. D'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei 3/88, de protecció dels animals, es
considera que un animal està abandonat o rodamón si no du cap identificació de
l'origen o del propietari, ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit,
l'Ajuntament per si o mitjançant entitat col·laboradora amb qui hagi subscrit conveni, o
si s'escau l'entitat supramunicipal corresponent, s’ha de fer càrrec de l'animal i el
retindrà fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat.
2. Quan el propietari vulgui recuperar el seu animal capturat, necessita una autorització
municipal que es donarà si es compleixen certs requisits:
-

Presentació del carnet de vacunació i controls sanitaris.

-

Presentació de la documentació que acrediti que el gos o el gat estan correctament
censats.

-

Abonar les despeses de manteniment que hagi originat l’animal i el pagament de la
taxa de recuperació.

3. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies. En cas que l'animal
porti identificació, els corresponents serveis municipals avisaran el propietari, que
disposarà d'un termini de deu dies per recuperar-lo, previ compliment dels requisits
esmentats anteriorment. Un cop transcorreguts aquests terminis, si el propietari no ha
satisfet l'abonament de les despeses, l'animal es considerarà abandonat.
Article 30. Actuacions quan no es produeix la recuperació
Un cop transcorregut el termini reglamentari per recuperar els animals, l'Ajuntament pot
donar-los en adopció directament o mitjançant entitat col·laboradora -prèviament
desparasitats, desinsectitzats i esterilitzats- o sacrificar-los. El sacrifici es farà sota control
veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua
de consciència immediata.
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Article 31. Possibilitat de comís
1. L'Ajuntament pot comissar els animals de companyia si hi ha indicis que hom els
maltracta o tortura, si presenten símptomes d'agressió física o desnutrició o si es troben
en instal·lacions indegudes.
2. També pot ordenar l'aïllament o comissar els animals de companyia en el cas d'haverlos diagnosticat malalties transmissibles a l'home, ja sigui per sotmetre'ls a un
tractament curatiu adequat o bé per sacrificar-los, si és necessari.
3. En la mesura i els límits que es considerin necessaris per raons sanitàries, es pot ordenar
la intensificació de la recollida de gossos vagabunds, especialment al final del període
estival o en zones i èpoques determinades.

TÍTOL V
NORMES SANITÀRIES
Article 32. Condicions sanitàries
1. Tot animal domèstic 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 i a altres animals. Amb aquesta finalitat les autoritats
administratives poden ordenar l'execució de determinades campanyes sanitàries
obligatòries per als animals de companyia, de la forma i en el moment que es
determinin.
2. Cada propietari o posseïdor d'un animal domèstic ha de disposar de la documentació
sanitària corresponent, en la qual s'especifiquen les característiques de l'animal i l'estat
sanitari. Els propietaris han de sotmetre els animals a les vacunacions o als tractaments
obligatoris que determinin l’autoritat municipal o qualsevol altra competent.
3. Els veterinaris de l’Administració pública, clíniques, consultes o hospitals veterinaris
estan obligats a comunicar qualsevol malaltia transmissible i de facilitar les dades que
amb finalitats sanitàries l'Ajuntament els requereixi i també les que la normativa vigent
permeti.
Article 33. Actuacions dels responsables veterinaris
Els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals veterinaris han de
tenir un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació, de control o de
tractament obligatori. Aquest fitxer ha d’estar a disposició de l’autoritat competent.
L’Ajuntament només pot fer ús d’aquestes dades amb finalitat estadística, de promoció o
prevenció sanitària i de control dels animals domèstics del municipi. En cap cas poden ser
cedides per interessos privats o comercials.
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Article 34. Revisions periòdiques
Amb una periodicitat no superior als dos anys, les autoritats administratives poden fer
obligatòria la revisió veterinària i l’examen de salut de tots els animals domèstics del
municipi. Aquesta revisió anirà a càrrec dels veterinaris que exerceixen la seva professió a la
Roca del Vallès.
Article 35. Condicions de sacrifici
Si un animal cal que sigui sacrificat, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un
veterinari i utilitzant un mètode, aprovat per l’autoritat competent, que impliqui el mínim
de sofriment de l’animal i que li provoqui la pèrdua immediata de consciència. Els animals
afectats per malalties susceptibles de causar perill a les persones i els que pateixin malalties
incurables d’aquesta naturalesa s’han de sacrificar sempre que hi hagi un informe veterinari
que ho aconselli.

TÍTOL VI
COMERÇ D’ANIMALS DOMÈSTICS I ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Article 36. Condicions de venda
Queda totalment prohibida la venda d’animals domèstics de companyia fora dels
establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva al mercat setmanal del dimarts i
divendres.
Article 37. Establiments autoritzats
Els establiments de venda d’animals domèstics han de tenir l’autorització municipal
d’obertura, estar inscrits en el Registre de nuclis zoològics del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, i complir els requisits següents:
-

Tenir en perfectes condicions higiènicosanitàries tant l’establiment com els animals
destinats a la venda.

-

Disposar d’un programa d’higiene i profilaxi elaborat per un veterinari.

-

Disposar d’un llibre de registre d’entrades i sortides d’animals de companyia.

-

Tenir l’acreditació de la procedència de tots els animals que estiguin a la venda.

-

Vendre els animals domèstics de companyia identificats.
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-

Vendre els animals en bones condicions sanitàries i lliures de tota malaltia. Si l’edat dels
cadells ho permet, han d’estar desparasitats i vacunats. Els establiments són
responsables de les malalties d’incubació no detectades en el moment de la venda.

-

Lliurar al comprador un document on s’acrediti la data de la venda, el tipus, la raça,
l’edat, la procedència, el criador de l’animal, l’estat sanitari i altres dades d’interès.

-

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

Article 38. Condicions dels centres d’allotjament
Tots els requisits i les condicions anteriors també han de complir-los els centres
d’allotjament temporal o permanent d’animals domèstics i els centres de cria i
ensinistrament.
Article 39. Circs i exposicions ambulants
Els circs, zoològics ambulants, atraccions amb animals i similars, han d’obtenir la llicència
municipal corresponent per instal·lar-se dins el municipi.

Article 40. Certàmens d’animals
Els organitzadors que vulguin celebrar certàmens d’animals a la Roca (mercats, exhibicions,
exposicions, mostres, concursos o subhastes), siguin itinerants o no, han de sol·licitar
l’informe favorable de l’Ajuntament, com a mínim en els deu dies anteriors a la presentació
de la sol·licitud d’autorització a l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. La sol·licitud de l’informe ha d’anar
acompanyada de la documentació següent:
a)

Identificació del certamen.

b)

Descripció del lloc on es vol celebrar.

c)

Dies i hores de celebració del certamen.

d)

Nombre aproximat d’animals, classificat per espècies, que concorreran al certamen.

e)

Programa de mesures sanitàries que s’han de prendre durant la celebració del
certamen, signat pel veterinari i responsable.

f)

Nom, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades de l’organització del
certamen.

g)

Normes de participació i memòria justificativa dels mitjans de neteja i desinfecció de
les instal·lacions o espais que s’utilitzin, zona d’aïllament sanitari dels animals, revisió
veterinària dels animals prèvia al certamen, manteniment de les condicions
higienicosanitàries dels animals i de les instal·lacions, característiques de gàbies i/o
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tancats per allotjar els animals, sistema de recollida i eliminació de femtes i residus,
acreditació de la procedència dels animals, i tot allò que sigui de rellevància o interès
per a l’emissió de l’informe.
Article 41. Inspecció municipal
L’Ajuntament pot inspeccionar els establiments de venda, guarda, cria i ensinistrament
d’animals domèstics, així com els circs, zoològics ambulants, atraccions ambulants amb
animals, certàmens i activitats similars.

TÍTOL VII
DE LES INFRACCIONS I SANCIONS
Article 42. Criteri general
El règim d’infraccions i sancions d’aquesta Ordenança s’adapta a allò que disposa al Títol
XII de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals i normativa que la
desenvolupa.
Article 43. Tipificació de les infraccions
A efectes d'aquesta Ordenança d'acord amb la legislació vigent, les infraccions es
classifiquen en molt greus, greus i lleus:
1. Seran infraccions molt greus:
a) Tinença d'animals de fauna autòctona o no auctòctona protegits, salvatges,
potencialment perillosos o verinosos, sense autorització expressa, d'acord amb el que
disposa l'article 2.
b) No comunicar les malalties transmissibles de declaració obligatòria a l'Ajuntament.
c) Sacrificar o esterilitzar un animal sense control veterinari.
d) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades per veterinari en cas de necessitat o
per a mantenir les característiques de la raça.
e) No vacunar l'animal de companyia quan sigui obligatori.
f) En cas d’agressió, no comunicar l’incident a l'Ajuntament i/o no facilitar les dades de
l’animal i la documentació sanitària.
g) No sotmetre l'animal agressor a observació, tal com prescriu aquesta Ordenança.
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h) No comunicar qualsevol incidència que s’esdevingui durant el període d'observació, ja
sigui per control veterinari o per causa d’agressió.
i)

L'abandó d’un animal de companyia.

j)

El maltractament i les agressions físiques als animals.

k) No tenir els gossos de guarda amb les degudes condicions de seguretat d’acord amb el
que disposa l’article 13.4 d’aquesta Ordenança.
l)

Utilitzar els animals en espectacles, lluites i altres activitats si poden ocasionar sofriment,
oferir un motiu de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de
les persones que els contemplen.

m) No facilitar la inspecció d’acord amb el que disposa l’article. 16.

2.

Són infraccions greus

a) La criança domèstica d’animals dels especificats a l’article 3 sense autorització
municipal.
b) Manteniment de bovins de producció làctia i la cria i la criança de grans animals dins
del nucli urbà consolidat
c) La venda d’animals que es pugui catalogar d’activitat econòmica sense autorització
municipal.
d) L’activitat de venda sense algun o alguns dels requisits assenyalats a l’article 37.
e) La no obtenció de llicència pels establiments hípics, centre de cura, reproducció o
manteniment, residències, centres d’ensinistrament etc. dels enumerats a l’article 3.2
f) L’activitat de pasturatge o de pas de ramats dintre del nucli urbà sense autorització.
g) Vendre els animals a menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels
qui tenen la pàtria potestat o custòdia.
h) Vendre els animals a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració.
i)

Alimentar els animals a la via i en espais públics.

j)

No disposar de la documentació sanitària.

k) No facilitar a l'Ajuntament les dades requerides als veterinaris, clíniques, consultoris o
hospitals veterinaris.
l)

La venda ambulant d'animals de companyia.

m) Embrutar amb deposicions de gossos i altres animals les vies públiques i qualsevol lloc
destinat al trànsit i esbarjo dels vilatans.
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n) No evitar les amenaces o atacs a persones o baralles amb altres gossos.
o) La tinença d’animals de companyia i altres animals domèstics en domicilis particulars
que causin situacions de perill o molèstia per a les persones o per a l’animal mateix.
p) Permetre que els animals domèstics pertorbin la vida dels veïns, infringint les
obligacions que l’article 9 d’aquesta Ordenança imposa als propietaris.
q) La circulació d’un gos sense anar
identificació censal a la via pública.

lligat amb la corresponent corretja, ni collar, ni

r) No disposar de l’allotjament d’acord amb el que disposa l’article 11 d’aquesta
Ordenança.
s) El manteniment d’animals sense alimentació equilibrada o aigua potable en condicions
i/o en instal·lacions higiènicament i sanitàriament inadequades
t) No complir amb els requisits dels mitjans de subjecció de l’animal d’acord amb allò que
disposa l’article 13 d’aquesta Ordenança.
u) No complir les condicions de manteniment dels animals en vehicles segons el que
estableix l’article 14 d’aquesta Ordenança.
v) No inscriure l’animal en el registre censal corresponent de l’Ajuntament.
w) No identificar-lo segons els mitjans previstos en aquesta Ordenança.
x) No obeir l’ordre de portar el morrió, en un segon requeriment per escrit efectuat per
l’autoritat municipal, encara que no es tracti d’animals definits com a potencialment
perillosos.
y) No obtenir la llicència municipal els circs, zoològics ambulants, atraccions amb animals
i similars, abans d’instal·lar-se al municipi de la Roca ni l’obtenció d’informe per a la
celebració de certàmens amb animals d’acord amb el que disposa l’article. 40.

3.

Són infraccions lleus:

a) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.
b) L’entrada de gossos i gats en els locals i llocs assenyalats a l’article 22
c) No comunicar la mort, desaparició o transferència de l’animal.
d) No col·locar el rètol anunciant la presència d’un gos vigilant.
e) Rentar animals a la via pública, parcs, solars o en altres espais, incloses les vies urbanes,
i/o fer-los beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts públiques.

18

f) Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança que no estigui previstaen aquest article ni
en la Llei de protecció dels animals.
Article 44. Graduació de les sancions
1. Les infraccions lleus seran sancionades fins a 90,15 EUR (15.000 pessetes); les greus
de 90,16 fins a 150.25 EUR (15.001 a 25.000 pessetes ); i les molt greus de 150,26
fins a 300,51 EUR (25.001 a 50.000 pessetes)
2. Amb independència del que disposa l’article 31, les sancions a imposar podran portar
aparellat el comís de l’animal quan aquestes siguin reiterades.
Article 45. Reincidència
1. La infracció reiterada de més de dues vegades en un any d'una falta lleu es considerarà
com a falta greu.
2. La infracció reiterada de més de dues vegades en un any d'una falta greu, es
considerarà com a molt greu.
Article 46. Procediment sancionador
Les infraccions tipificades com a faltes poden ser sancionades mitjançant expedient incoat
d’ofici o per denúncia de qualsevol veí o de les associacions de protecció i defensa dels
animals (les quals tenen la consideració d’interessades segons estableix l’article 39 de la Llei
3/88 de protecció dels animals, modificada per la 18/98), mitjançant el procediment
previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i en el seu desenvolupament al Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat.
Article 47. Competència
1. Correspon al president de la corporació imposar les sancions establertes en aquesta
Ordenança.
2. No obstant això, quan la infracció comesa causi una important alarma o transcendència
social o concorrin circumstàncies que, a consideració de la corporació, sigui convenient
per a l’interès públic sancionar-les en major quantia que la prevista a l’article 44
d’aquesta Ordenança, s’elevarà l’expedient a l’autoritat administrativa corresponent
per tal que se sancioni d’acord amb allò que estableix el Títol XII de la Llei 3/1988, de
protecció dels animals a Catalunya.

ANNEX 1 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
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Article 1. Definició
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos i, consegüentment, els és
aplicable aquesta annex, aquells que presentin una o més d'una de les circumstàncies
següents:
a)

Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

b)

Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

c)

Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
Bullmastiff, Bullterrier, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Dog del Tíbet, Fila
brasiler, Mastí napolità, Pit bull, Presa canari, Presa mallorquí, Rottweiler,
Staffordshire i Tosa japonès. Aquesta llista podrà ser modificada per l’autoritat
competent.

Article 2. Mesures de seguretat
1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics
i als llocs i als espais d´ús públic en general, els gossos a què fa referència l'article 1
d’aquest annex, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no
poden ésser conduïts per menors de setze anys.
2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d'evitar que els animals en surtin i cometin danys a
tercers:
a) Les parets i les tanques han d'ésser prou altes i consistents i han d'estar ben fixades
per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta dels
entorns i s'han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir
ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos
d'aquest tipus.
Article 3. Menors d’edat
No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors d’edat
i les que hagin estat privades judicialment o governativament de la tinença d’aquests
animals.
Article 4. Registres
1. Els propietaris o posseïdors de gossos als quals fa referència l'article 1 d’aquest annex els
han d’inscriure en el registre censal de l'Ajuntament de residència habitual de l’animal.
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En aquest registre s’han d'especificar la raça i altres aspectes que determinin la possible
perillositat d'aquests gossos.
2. Com a condició indispensable per a la tinença de gossos potencialment perillosos, els
propietaris han de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la
indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les persones i als altres
animals, d’un import mínim de 20 milions de pessetes.
Article 5. Control dels centres de cria
1. Només s'autoritza la cria de gossos inclosos en l'article 1 en els centres de cria
autoritzats i inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya.
2. Els animals que es vulguin utilitzar per a la reproducció han de superar els tests de
comportament que garanteixin l'absència de comportaments agressius anòmals.
3. Els centres o establiments venedors d’animals del terme municipal de la Roca han
d’informar a l’Ajuntament de totes les vendes de gossos que es troben tipificats a
l’article 1 d’aquest annex. L’Ajuntament ha de facilitar unes targetes identificatives als
comerciants legalment establerts, els quals les han de remetre a l’Ajuntament
formalitzades degudament, signades i segellades.
4. Els esporàdics episodis d’agressivitat anormal dels gats tindran el mateix tractament que
el que es dedueix de l’aplicació de les normes per als gossos especialment perillosos.
Article 6. Regulació de l’ensinistrament
1. L'ensinistrament d'atac i de defensa només es pot autoritzar en les activitats de
vigilància i de guarda d'empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat.
2. Les activitats relacionades amb l'ensinistrament de gossos només poden ésser
realitzades en els centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per professionals
que tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per la titulació reconeguda
oficialment.

Article 7. Aplicació d’altres mesures
En els casos concrets de gossos que representin comportaments agressius patològics no
solucionats amb les tècniques d'ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar,
sota criteri facultatiu, l'adopció de mesures consistents en la castració o el sacrifici de
l'animal.
Sens perjudici de les sancions que es puguin imposar per l’incompliment del punt 1 de
l’article 2, els agents de l’autoritat municipal poden immobilitzar cautelarment l’animal i
dipositar-lo a les instal·lacions que l’Ajuntament determini, on romandrà fins que el seu
propietari el retiri proveït del corresponent morrió. El termini màxim per retirar-lo és de 10
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dies des de la data de la denúncia. Passat aquest termini l’animal es considerarà abandonat.
Aniran a càrrec del propietari les despeses que generi l’estada de l’animal.
Article 8. Tipificació de les infraccions
1. El règim d’infraccions i sancions d’aquest annex s’adapta a allò que disposa la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
2. A efectes d’aquest annex, i d’acord amb la normativa esmentada a l’apartat anterior, les
infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
3. Són infraccions lleus:
a.
b.

No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
No inscriure el gos al registre específic d’aquest municipi quan correspongui.

4. Són infraccions greus:
a. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin
gossos potencialment perillosos.
b.

No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

c.

Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.

d. No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors als centres de
cria.
e.

Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes
dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.

f. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades
judicialment o governativament de tenir-ne.

5. Són infraccions molt greus:
a.

Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.

b. Participar en l’organització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen
legalment.
Article 9. Prescripció
1. Els terminis específics de prescripció de les infraccions regulades en aquest annex són
de tres anys per a les molts greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus,
comptadors des de la data de la comissió de la infracció.
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2. Els terminis de prescripció de les sancions d’aquest annex són de tres anys per a les
molt greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data
en què la resolució sancionadora esdevé ferma.
Article 10. Tramitació
1. El procediment sancionador s'ha d'ajustar al procediment vigent d’acord amb el que
s’ha prescrit a l’article 46 d’aquesta Ordenança.
2. Si s'aprecia que els fets objecte d'un expedient sancionador poden ésser constitutius de
delicte o falta, l'Administració ha de traslladar les actuacions a l'autoritat judicial
competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que l’autoritat judicial
no es pronunciï.
3. La sanció de l’autoritat a què es refereix l’apartat 2 exclou la imposició de sancions
administratives. Si la resolució judicial és absolutòria, l'Administració pot continuar la
tramitació de l'expedient sancionador respectant els fets que els tribunals hagin declarat
provats.
Article 11. Sancions
1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquest annex 1 de l’Ordenança són
sancionades amb multes de 10.000 pessetes a 5.000.000 de pessetes ( de 60, 10 a
30.050,61 EUR .)
2. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció.

Article 12. Graduació de les sancions
1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 10.000 a 50.000 pessetes (de
60, 10 a 300, 51 EUR) , les greus amb una multa de 25.000 a 250.000 pessetes de
150,25 a 1502,53 EUR) , i les molt greus, amb una multa de 250.000 a 5.000.000 de
pessetes (de 1502, 53 a 30.050, 61 EUR)
2. 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:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.
Article 13. Responsabilitat i indemnitzacions
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La imposició de qualsevol de les sancions establertes per aquesta Llei no exclou la
responsabilitat civil de la persona sancionada ni la indemnització que se li pugui exigir per
danys i perjudicis.
Article 14. Competència
D’acord amb allò que disposa l’article 13 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos, són competents per imposar sancions els
òrgans següents:
1.

Els alcaldes en el cas d’infraccions lleus,

2.

El Ple de la corporació per a les greus.

3.

El conseller/a d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a les molt greus.

Article 15 . Comís dels animals
1. Mitjançant els seus agents, l'Ajuntament por comissar els animals objecte de protecció
en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions
d'aquesta Llei.
2. El comís a què es refereix l'apartat 1 té el caràcter de preventiu fins a la resolució de
l'expedient sancionador corresponent que, en tot cas, ha de determinar la destinació
final que s'ha de donar als animals comissats.
3. Les actuacions relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera: S’estableix un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança
per tal de portar a terme la inscripció de tots els gossos i gats al Registre censal municipal.
Per tal de fer efectiva aquesta mesura així com el coneixement de les obligacions que es
dedueixen d’aquesta norma, l’Ajuntament
promourà una campanya d’informació
adreçada a tots els rocarols i rocaroles
Segona: Pel que fa a la imposició de les sancions lleus i greus d’aquest annex, i fins que el
govern de la Generalitat no procedeixi a delegar les competències sancionadores per a les
infraccions lleus i greus, aquesta corporació farà la instrucció de l’expedient i n’elevarà la
proposta als òrgans competents, d’acord amb allò que disposa l’article 13/99, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

DISPOSICIÓNS ADDICIONALS
Primera: Per tot el que no es reculli en aquesta Ordenança, s’aplicarà la regulació establerta
a la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals i normativa que la desenvolupa,
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que s’ha esmentat en el preàmbul d’aquesta Ordenança, i a la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
d’intervenció integral de l’administració ambiental.
Segona: Aquesta Ordenança s’entendrà automàticament modificada per la normativa que
amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar, si és contradictòria amb
el seu contingut.
Tercera: Les referències a la normativa de concreta aplicació, s’entendrà feta per remissió a
la normativa que les pugui substituir en el futur.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades les normes de rang igual o inferior en tot el que s’oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta Ordenança, especialment deroga
l’anterior sobre tinença d’animals domèstics de companyia de 30 de desembre de 1997.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança aprovada en el Ple de l’Ajuntament el dia ú de febrer de 2002, entrarà
en vigor quinze dies després de la seva publicació.”
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ANNEX 2 : QUADRE DE SANCIONS DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS
DOMÈSTICS I DE COMPANYIA

Art

Ap

O
p

Inf

Fet denunciat

Pta.

Tinença d'animals de fauna autòctona o no autòctona
MG protegits, salvatges, potencialment perillosos o
verinosos, sense autorització expressa.
Criança domèstica d’animals sense autorització
G
municipal.
Mantenir animals destinats a la producció làctia i a la
G cria i la criança de grans animals dins del nucli urbà
consolidat.
La venda d’animals que es pugui catalogar d’activitat
G
econòmica sense autorització municipal.
No obtenir llicència els establiments hípics, centres de
G cura, reproducció o manteniment, residències, centres
d’ensinistrament...
L’activitat de pasturatge o de pas de ramats dintre del
G
nucli urbà sense autoritzacció.
Situacions de perill o molèsties produïdes per animals
G domèstics (olors desagradables, aspectes higiènics...).

43

1

a

43

2

a

43

2

b

43

2

c

43

2

e

43

2

f

43

2

o

43

2

n

G

43

1

j

MG

43

1

i

43

2

s

43

1

d

43

2

s

MG Abandó de l’animal de companyia.
Manteniment dels animals en instal·lacions
G
inadequades des del punt de vista higienicosanitari.
Practicar mutilacions als animals, llevat de les
MG controlades per veterinari en cas de necessitat o per a
mantenir les característiques de la raça.
No facilitar als animals una alimentació equilibrada o
G aigua potable en condicions.

43

3

a

LL

43

2

g

G

43

2

H

G

43

2

l

G

No evitar les amenaces o els atacs a persones o baralles
amb altres gossos.
Maltractament i agressions físiques als animals.

Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de
compensació per a altres adquisicions de naturalesa
distinta a la transacció onerosa d’animals.
Venda d’animals a menors de catorze anys i a
incapacitats sense l’autorització dels qui tenen la pàtria
potestat o custòdia.
Venda d’animals a laboratoris o clíniques sense control
de l’Administració.
Venda ambulant d’animals de companyia.
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Euros

35.000 210.35
20.000 120.20
20.000 120.20
20.000 120.20
25.000 150.25
16.000

96.16

20.000 120.20
20.000 120.20
50.000 300.51
50.000 300.51
20.000 120.20
35.000 210.35

16.000

96.16

10.000

60.10

16.000

96.16

25.000 150.25
16.000

96.16

43

1

l

MG

43

2

P

G

43

2

P

G

43

2

P

G

43

2

w

G

43

2

R

G

43

2

r

G

43

2

r

G

43

2

r

G

43

1

K

MG

43

3

d

LL

43

2

t

G

43

2

u

G

43

2

u

G

43

2

u

G

43

1

m

MG

43

2

I

G

43

1

f

MG

43

1

g

MG

Utilitzar els animals en espectacles, lluites i altres
activitats si poden ocasionar sofriment, oferir un motiu
de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir
la sensibilitat de les persones que els contemplen.
Sons i /o sorolls molests d’animals domèstics (
especialment de 22 h a 8 h)
Deixar sols en patis, terrasses i balcons gossos que per
la seva especial condició o caràcter irritable es
manifestin amb insistents bordats.
No prendre les mesures de protecció necessàries en
balcons, terrasses i similars per evitar que els gossos i/o
gats puguin afectar amb les seves deposicions i orines
els pisos inferiors o la via pública.
No inscriure l’animal en el registre censal corresponent
de l’Ajuntament.
No disposar els animals de companyia d’espai suficient
i d’aixopluc contra la intempèrie.
Animals d’un pes superior als 25 kg que tenen com a
habitatge espais inferiors a 6 m2.
Mantenir els animals de companyia en un lloc sense
ventilació, sense llum o en condicions climàtiques
extremes.
No retirar els excrements i els orins de forma
quotidiana, i/o no mantenir els allotjaments nets i
desinfectats convenientment.
No tenir els gossos de guarda amb les degudes
condicions de seguretat (que puguin fer mal als
vianants, puguin abandonar els recintes o provocar cap
accident).
No col·locar el rètol anunciant la presència d’un gos
vigilant.
L’incompliment de qualsevol dels requisits dels mitjans
de subjecció de l’animal (article 13).
Mantenir els animals de companyia en vehicles
estacionats més de 4 hores o, encara que sigui per un
temps inferior, estacionat en el sol o sense ventilació.
Albergar en vehicle de forma permanent animal/s de
companyia.
Mantenir un animal de companyia tancat en el maleter
d’un vehicle sense que estigui adaptat per assegurar
una ventilació adequada o evitar la possible intoxicació
per gasos.
No facilitar la inspecció als tècnics de sanitat,
veterinaris i/o agents de l’autoritat
Alimentar els animals a la via i en espais públics quan
aquesta pràctica sigui prohibida.
En cas d’agressió, no comunicar l’incident a
l'Ajuntament i/o no facilitar les dades de l’animal i la
documentació sanitària.
No sotmetre l'animal agressor a observació quan sigui
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50.000 300.51

16.000

96.16

16.000

96.16

16.000

96.16

16.000

96.16

16.000

96.16

16.000

96.16

16.000

96.16

16.000

96.16

35.000 210.35

10.000

60.10

16.000

96.16

16.000

96.16

16.000

96.16

16.000

96.16

35.000 210.35
16.000

96.16

35.000 210.35
35.000 210.35

43

1

h

MG

43

2

q

G

43

2

x

G

43

3

b

LL

43

3

b

LL

43

3

b

LL

43

3

b

LL

43

3

b

LL

43

3

e

LL

43

3

e

LL

43

2

m

G

43

2

m

G

43

2

w

G

43

2

j

G

43

1

b

MG

43

1

k

G

43

3

c

LL

43

1

c

MG

43

1

e

MG

43

2

c

G

43

2

y

G

43

2

y

G

43

preceptiu.
No comunicar qualsevol incidència que s’esdevingui
durant el període d'observació, ja sigui per control
veterinari o per causa d’agressió.
La circulació d’un gos sense anar lligat amb la corretja,
ni el collar, ni amb la identificació censal a la via
pública.
Animal sense morrió (quan és obligatori per
requeriment municipal).
Animals en locals destinats a la fabricació,
emmagatzamament, transport o venda d’aliments.
Circulació o permanència de gossos i altres animals en
llocs públics de bany (fora dels horaris establerts).
La presència d’animals en parcs infantils o zones de
jocs públics sense la presència dels seus amos..
La presència d’animals en parcs infantils o zones
enjardinades, quan així s’especifiqui.
Entrada de gossos, gats i altres animals en establiments
públics (hotels, restaurants, pensions i similars) sense
l’autorització del propietari, i/o amb gossos sense que
portin morrió i que vagin subjectes amb la corretja.
Rentar animals a la via pública .
Fer beure aigua als animals amorrats als brolladors o a
les fonts públiques.
Embrutar amb deposicions de gossos i altres animals la
via pública.
Embrutar amb deposicions de gossos i altres animals
els parcs o jardins infantils.
La no identificació dels animals domèstics segons els
mitjans previstos o l’incompliment dels requisits
establerts.
No disposar de la documentació sanitària.
No comunicar les malalties transmissibles de declaració
obligatòria a l'Ajuntament.
No facilitar a l'Ajuntament les dades requerides als
veterinaris, clíniques, consultoris o hospitals veterinaris.
No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o
transferència (canvi de propietari) de l’animal.
Sacrificar o esterilitzar un animal sense control
veterinari.
No vacunar l'animal de companyia quan sigui
obligatori.
Activitat de venda d’animals domèstics sense alguns
dels requisits establerts.
No obtenir la llicència municipal els circs, zoològics
ambulants, atraccions amb animals i similars, abans
d’instal·lar-se al municipi de la Roca
No obtenir l’informe per a la celebració de certàmens
amb animals
Qualsevol altra infracció no tipificada com a falta greu
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35.000 210.35

16.000

96.16

16.000

96.16

10.000

60.10

10.000

60.10

15.000

90.15

10.000

60.10

10.000

60.10

5.000

30.05

5.000

30.05

16.000

96.16

20.000 120.20
16.000

96.16

16.000

96.16

35.000 210.35
20.000 120.20
10.000

60.10

35.000 210.35
35.000 210.35
16.000

96.16

20.000 120.20
20.000 120.20
10.000

60.10

45

o molt greu en els termes establerts a l’article 43.3 f)
d’aquesta Ordenaça.
Reincidència en infraccions lleus.

25.000 150.25

45

Reincidència en infraccions greus.

50.000

300.51

Annex 1 de gossos potencialment perillosos

8

4

e

8

4

f

8

5

a

No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos
potencialment perillosos.
No inscriure el gos al registre específic d’aquest
LL
municipi quan correspongui.
No complir les mesures de seguretat establertes per a
G les instal·lacions que alberguin gossos potencialment
perillosos.
G No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació
G
professional oficial.
No dur a terme els tests de comportament dels gossos
G
progenitors en els centres de cria.
Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies
públiques, a les parts comunes dels immobles
G
col·lectius i en els llocs i en els espais públics en
general.
Adquirir un gos potencialment perillós persones
G menors d’edat o privades judicialment o
governativament de tenir-ne.
MG Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.

8

5

b

MG

8

3

a

8

3

b

8

4

a

8

4

b

8

4

c

8

4

d

LL

Participar en l’organització de combats de gossos, en
els termes que s’estableixen legalment.
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De
10.000
50.000 ptes

a

De 60 10 a 300,51
euros

De
25.000
250.000 ptes

a

De
150,25
1502,53 euros

a

De 250.000 a
5.000.000 de ptes
(De 1502,53
a
30.050,61 EUR)
Conselleria
d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca

