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El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 28/03/2019, va resoldre les al·legacions
presentades, i va aprovar definitivament l’Ordenança reguladora per la tinença
d’animals de companyia i d’animals potencialment perillosos.

ORDENANÇA REGULADORA PER LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA I
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 1r. Objecte
L’objecte de la present Ordenança és la regulació de la tinença d’animals de
companyia i la tinença d’animals potencialment perillosos, en execució d’allò
establert al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de protecció dels
animals i de tinença d’animals potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, de
22 de març, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, i la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
de Catalunya.
Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta ordenança els gossos i animals pertanyents
a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Cossos de Policia de
les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització
oficial, tal i com diu la Llei 50/1999, de 23 de desembre.
Article 2n. Àmbit d’aplicació
L’Ordenança serà d’aplicació en tot el terme municipal, és d’obligat compliment per a
tota persona física o jurídica i afectarà a qui resideixi en aquest Municipi i/o aquells
animals de companyia que tinguin la seva permanència fixe al municipi.
Article 3r. Animals de companyia i animals potencialment perillosos
Entenem per animal de companyia: l’animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes de la Llei,
gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
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De conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’entén elevat a
definitiu i es procedeix a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província:
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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
d’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora per la tinença d’animals de
companyia i d’animals potencialment perillosos

Es consideren animals potencialment perillosos a efectes d’aquesta Ordenança, i
d’acord amb l’article 2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, els Annexes I i II del Reial Decret
287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa aquesta Llei, i l’article 1 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
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Els que pertanyen a la fauna salvatge, sent utilitzats com a animals domèstics o de
companyia, amb independència de la seva agressivitat, que pertanyen a espècies o
races que tenen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres
animals i danys a les coses.
A En especial, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, aquells que
presenten una o més de les següents circumstàncies:

Dogo de Bordeus.
Fila brasiler.
Mastí Napolità.

Pit Bull.
Presa canari.
Rottweiler.

Staffordshire.
Tosa Japonès.

1

Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i
resistència.

2

Caràcter marcat i gran valor.

3

Pèl curt.

5

Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i
70 centímetres i pes superior a 20

6

Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i
bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.

7

Coll ample, musculós i curt.

8

Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculós i curt.

9

Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt
musculoses, amb cames relativament llargues formant un angle moderat.

* No seran considerats animals potencialment perillosos aquells animals que tot i
presentar les característiques anteriors disposin de certificat emès per l’òrgan
competent que l’eximeixi d’aquesta condició
2
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• Els gossos que reuneixin totes o la majoria de les característiques següents:
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Bullmastiff
Dòberman.
Dogo argentí.

Pàg. 2-15

• Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
• Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
• Gossos que pertanyen a una de las següents races o a llurs encreuaments:

Article 4t. Cens municipal

b

Els ajuntaments han de disposar d’un registre censal de gossos, gats i fures als
efectes del que estableix l’apartat 1, en el qual han de constar les dades
d’identificació veterinària de l’animal, les dades de la persona posseïdora i altres
dades que s’estableixin per via reglamentària.

Pàg. 3-15

Les persones propietàries i/o posseïdores de gossos, gats i fures han de
censar-los a l’ajuntament dins el termini màxim de tres mesos des del naixement
de l´animal o trenta dies comptats a partir de la data de l’adquisició de l’animal o
del canvi de residència. Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a
terme la identificació de l’animal, d’acord amb el que preveu l’art. 15.1 del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals.

cLes persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures estan obligades a
notificar a l’ajuntament, en el termini d’un mes, qualsevol modificació de les
dades que figurin en el cens, inclosa la mort de l’animal.
d Els animals de companyia han de portar de manera permanent pels espais o les
vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de
l’animal en què han de constar la informació necessària per identificar l’animal i
al propietari.
Article 5è. Òrgan competent per a atorgar la llicència d’animals potencialment
perillosos

A) Requisits per a la obtenció de la llicència per a la tinença d´animals potencialment
perillosos
Per a obtenir la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos, es
necessita acreditar els següents requisits:
A.1) Ser major d’edat.
A.2) No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la
llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic,
així com no estar privat per Resolució Judicial del dret a la tinència d’animals
potencialment perillosos.
3
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L’Alcalde-President de la Corporació serà el competent per a poder atorgar les
llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos, en compliment de
l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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Tota persona propietària d’un animal de companyia i/o d’un animal potencialment
perillós, haurà d’inscriure’l al cens municipal d’animals. Actualment aquest cens és el
Registre d´Animals de Companyia (ANICOM):

A.3) Certificat d’aptitud psicològica i física.
A.4) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys
a tercers que puguin ser causats pels seus animals, por una quantia mínima de
150.253,03 €.

Termini de duració de la llicència:

B.1) La llicència tindrà un període de duració de cinc anys, després del qual caldrà ser
renovada per períodes successius d’igual duració i pel mateix procediment.

Pàg. 4-15

B.2) La llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de
complir amb els requisits necessaris perquè li sigui concedida.
B.3) Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser
comunicada pel seu titular, en el termini de quinze dies des de que es produeixi,
a l’Alcalde.
Article 6è. Registre municipal d’animals i d’animals potencialment perillosos
A) Registre general d'animals de companyia

El Registre general d'animals de companyia és públic i hi pot accedir tothom qui ho
sol•liciti, d'acord amb el procediment i els criteris establerts en la legislació sobre el
procediment administratiu i en la normativa sobre protecció de dades.
B) Registre d’animals potencialment perillosos
En compliment de l’article 6 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinència d’animals potencialment perillosos, existirà un Registre d’Animals
Potencialment Perillosos, en el que aquests hi hauran de constar inscrits.
Article 7è. Identificació
Els propietaris, criadors i/o posseïdors tindran l’obligació d’identificar els gossos, els
gats i les fures:
4
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L’ajuntament portarà, d’acord amb l’art. 14 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, un cens municipal
d'animals de companyia en el qual s'hauran d'inscriure els gossos, els gats i les fures
que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens, han de constar les dades
d'identificació de l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres
dades que s'estableixin per reglament.
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A.5) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de las
sancions accessòries de las recollides en l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre.

La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha de lliurar a la
persona posseïdora de l’animal un document acreditatiu en què constin les
dades de la identificació.

3)

La identificació dels gossos, gats i fures constitueix un requisit previ i obligatori
per a fer qualsevol transacció de l’animal, i ha de constar en qualsevol
document que hi faci referència.

4)

Tota persona que vulgui ser propietari d’un animal potencialment perillós haurà
de sol•licitar prèviament una llicència.

5)

El propietari d’un gos estarà obligat a realitzar-li una prova d’ADN. Aquesta
prova formarà part d’una base de dades municipal que l’Ajuntament utilitzarà
per identificar i sancionar les deposicions a la via pública que no siguin
retirades. També tindran aquesta obligació els propietaris de gossos que tinguin
segona residència al municipi d’Alcanar.
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2)

Pàg. 5-15

Els gossos, els gats i les fures han d’ésser identificats mitjançant una
identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat i/o altres
sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

Article 8è. Obligacions i prohibicions de les persones propietàries i posseïdores
d’animals
8.1. Obligacions
8.1.A) Les persones propietàries i posseïdores d’animals han de mantenir-los en
bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les
característiques de cada espècie.
8.1.B) La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària bàsica
per a garantir-ne la salut.

8.1.D) Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel
comportament dels propis animals.
8.2 Prohibicions
8.2.A) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que
els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.

5
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8.1.C) Les persones responsables i els acompanyants del animals són responsables
del compliment als espais públics de tots els preceptes de la present ordenança.
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1)

8.2.B) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del
comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per
prescripció veterinària.
8.2.C) Abandonar-los.
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8.2.D) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari,
de benestar i de seguretat de l’animal.
8.2.E) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o
òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de
necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la
capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes
intervencions amb l’obtenció prèvia de l’autorització de l’autoritat competent.

8.2.G) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
8.2.H) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades
sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
8.2.I) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les
persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de
lucre i es garanteixi el benestar de l’animal.
8.2.J) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
8.2.K) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i
a les condicions higienicosanitàries.

8.2.M) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com
psicològicament.
8.2.N) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
8.2.O) Prohibició de baralles d’animals i altres activitats.
8.2.P) Es prohibeix des de les 22 de la nit fins a les 8 del matí, deixar en patis,
terrasses, galeries o balcons, animals que amb els seus propis sorolls pertorbin el
descans dels veïns.
6
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8.2.L) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el
moviment necessari per a ells.
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8.2.F) No facilitar-los l’alimentació suficient.

Article 9è. Responsabilitats dels posseïdors
9.1 Responsabilitat de les persones posseïdores d’animals:
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9.1.A) La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les
molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais
públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil
aplicable.

9.1.C) La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels
exemplars com de les cries d’aquests
9.1.D) Les persones que, en virtut d’una autorització excepcional del Departament de
Medi Ambient, puguin capturar de la natura i ésser posseïdores d’exemplars
pertanyents a una espècie de fauna autòctona, ho són en condició de dipositàries.
Aquests animals poden ésser tant confiscats com recuperats pel Departament de
Medi Ambient i, si escau, alliberats, sense que la persona posseïdora no pugui
reclamar cap mena de dret o d’indemnització. En cap cas aquests exemplars no
poden ésser objecte de transacció.
9.2 Els propietaris d’Animals Potencialment Perillosos hauran a més de complir els
següents requisits:

9.2.B) La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics
exigirà que la persona que els condueix i controla dugui la Llicència administrativa i la
certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre Municipal d’Animals
Potencialment Perillosos.
9.2.C) Els gossos potencialment perillosos hauran de dur obligatòriament morrió,
apropiat per a la tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics.
9.2.D) Els gossos potencialment perillosos hauran de ser conduïts i controlats amb
cadena o corretja no extensible de menys de dos metres, sense poder-se dur més
7
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9.2.A) El titular de la llicència té l’obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre
d’Animals Potencialment Perillosos dins dels quinze dies següents a la data en que
hagi obtingut la corresponent llicència.
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9.1.B) La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la
tinença dels quals és permesa i que, per llurs característiques, puguin causar danys a
les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi
natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de
seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els
espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil.

d’un d’aquests gossos per persona, que en cap cas poden ser conduïts per menors de
setze anys.
9.2.E) Les finques, cases de camp, xalets, parcel•les, terrasses, patis o qualsevol altre
espai que albergui gossos considerats com a potencialment perillosos, hauran de tenir
parets, portes i/o tanques suficientment altes i consistents, i han d’estar ben fixades
per tal de suportar el pes de l’animal.
| https://dipta.cat/ebop/

9.2.F) Les portes de las instal·lacions cal que siguin tan resistents i efectives com la
resta del contorn i han de dissenyar-se per a evitar que els animals puguin
desencaixar o obrir per ells mateixos els mecanismes de seguretat.
9.2.G) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertència de que hi ha
un animal d’aquest tipus.

9.2.I) La venta, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal haurà de
comunicar-se al Registre Municipal.
9.2.J) Per al trasllat d’un animal potencialment perillós d’una Comunitat Autònoma a
una altra, si és per un període superior a tres mesos o de manera permanent, caldrà
efectuar les inscripcions oportunes en els Registres Municipals.
En els fulls registrals de cada animal s’haurà de fer constar igualment el certificat de
sanitat animal expedit per l’Autoritat competent que acrediti, anualment, la inexistència
de malalties o trastorns que el facin especialment perillós.

L’esterilització dels animals podrà ser efectuada de forma voluntària a petició del
titular o posseïdor de l’animal o, si s’escau, obligatòriament per mandat o resolució de
les Autoritats administratives o judicials, i haurà de ser, en tot cas, inscrita en el
corresponent full de l’animal. El certificat d’esterilització, haurà d’acreditar que
l’esmentada operació ha estat efectuada sota supervisió veterinària, amb anestèsia
prèvia i amb les degudes garanties de que no se li ha causat dolor o patiment.
En els casos concrets de gossos que presenten comportaments agressius patològics
no solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutica existents, poden
considerar-se sota criteri facultatiu, l’adopció de mesures consistents en la castració o
el sacrifici de l’animal.
Article 11è. Animals a la via pública
A
En les vies i/o espais públics urbans i on la normativa ho determini, els gossos i
altres animals que ho requereixin han d´anar proveïts de corretja i cadena i collar amb
8
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Article 10è. Mesures de correcció
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9.2.H) La sostracció o pèrdua del animal haurà de ser comunicada pel seu titular al
responsable del Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, en el termini
de quaranta-vuit hores des de que tingui coneixement dels fets.

la identificació censal i la pròpia de l´animal, i han d´anar subjectats per la persona
responsable.
B Han de circular amb morrió o element de protecció equivalent tots aquells gossos i
animals la perillositat dels quals hagi estat constatada per la seva naturalesa i
característiques. L´ús del morrió pot ser ordenat per l´autoritat municipal quan es
donin les circumstàncies de perill manifestat i mentre aquestes durin.
| https://dipta.cat/ebop/

C Els propietaris i/o posseïdors dels gossos queden obligats a respectar les
indicacions contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi.
D Els gossos de races considerades potencialment perilloses estan obligats a:

Pàg. 9-15

Anar lligats i proveïts del corresponent morrió en les vies públiques, a
les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als
llocs i espais d´ús públic en general, i, en cap cas poden ser conduïts
per menors de 16 anys.

A És prohibida la presència d´animals en les zones urbanes adreçades
específicament al joc d´infants i senyalitzades com a tal, excepte els gossos de pigall.
B Es prohibeix rentar animals a al via pública, fonts, estanys, a les lleres dels rius i
sèquies.
C La circulació i conducció d´animals i de vehicles de tracció animal a la via pública
s´ha d´ajustar a allò que disposa la reglamentació sobre circulació vigent.
Article 12è. Recollida d´animals

B Els mitjans emprats per capturar i transportar els animals abandonats
comptaran amb les condicions higièniques adients i els animals seran atesos
per personal degudament capacitat. Durant la recollida i retenció dels animals,
se'ls assegurarà la manutenció, la neteja i un tracte correctes.
C L’empresa i/o entitat adjudicatària del servei de recuperació d’animals es farà
càrrec dels animals abandonats segons el protocol de recollida establert en el
contracte.
D En tots els casos en que el propietari i/o posseïdor vulgui recuperar l´animal
haurà d´abonar les despeses derivades del manteniment, d´acord amb els
9
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A La persona titular d’animals està obligada a evitar-ne la fugida. Els animals que
circulin per la via pública sense anar acompanyats de cap persona responsable
seran recollits per personal especialitzat i conduïts a l'espai adequat i destinat
a l’ efecte per l'Ajuntament, on es procedirà a la seva identificació. En cas de
que l'animal no estigui identificat es procedirà al seu trasllat segons el Protocol
Municipal de recollida d'Animals de Companyia aprovat per l'ajuntament.
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preus vigents, independentment de les sancions pertinents que els puguin ser
aplicades.

F

Els animals malalts, ferits o morts en la via pública, els retirarà els serveis
municipals o altres serveis competents .En aquest sentit qualsevol ciutadà pot
avisar a l´Ajuntament o a la Policia Local a fi que l´animal pugui ser retirat el
més aviat possible. En cas de mort, sempre que sigui possible, es comprovarà
mitjançant el lector del microxip la identificació per tal d’avisar al propietari.

G

El propietari d’un animal que mori es podrà posar en contacte amb qualsevol
centre veterinari del municipi preferentment per tal de garantir que la inhumació
es fa complint la normativa. Les despeses ocasionades aniran a càrrec del
propietari o posseïdor.

Article 13è. Deposicions a la via pública
A Els propietaris han d´adoptar les mesures pertinents per no embrutar amb les
deposicions fecals dels animals, les vies i/o espais públics i per evitar les
miccions en les façanes d´edificis i en el mobiliari urbà.
B Els propietaris estan obligats a recollir i retirar els excrements i les miccions de
l´animal immediatament i de forma convenient i netejar, si és necessari, la part
de la via pública, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

D En cas que es produeixi la infracció d´aquesta norma, els agents de l’autoritat
competent poden requerir el propietari o la persona que condueixi l´animal,
perquè procedeixi a retirar les deposicions, sens perjudici de la denúncia que
es pugui cursar.
Article 14è. Identificació dels gossos a nivell d’ADN.
A) A més a més de les obligacions especificades en aquesta ordenança per identificar
els gossos censats a la vila, s’haurà de realitzar una prova d´ADN.
B) Aquesta identificació es realitzarà a través d’una mostra d’ADN (Sang, Saliva, etc.)
que determinarà la empremta genètica de l’animal.
C) L’ extracció la realitzarà un veterinari/a.
10
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C Les deposicions fecals recollides s´han de ficar de forma higiènicament
correcta (a dintre de bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors
específics de recollida de deposicions, a les papereres, en bosses d
´escombraries domiciliàries o en d´altres elements que l´autoritat competent
pugui identificar.
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E Transcorregut el termini legal establert per reclamar un animal abandonat, es
procedirà d´acord amb l´art. 17 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

D) La informació genètica obtinguda s’inclourà en la base de dades que compartirà el
laboratori d’anàlisi, el veterinari autoritzat o concertat i l’ajuntament d’Alcanar.

F) La intenció d’obtenir una mostra d’ADN dels gossos censats en el terme municipal
d’Alcanar, té com a objecte identificar i associar el propietari amb l’animal per actuar
contra abandonaments, robatoris i deposicions dels animals a la via pública.
G) Un cop identificat l’animal mitjançant el banc d’ADN, tota la informació s’inclourà a
la fitxa de l’animal del cens municipal.
H) Inicialment i amb la intenció de facilitar la implementació d’aquesta nova política,
l’ajuntament assumirà els costos de recollida de les proves d’ADN. Aquesta campanya
es realitzarà en uns dies concrets que seran comunicats a tots els veïns titulars de
gossos del terme municipal. Els veïns que no realitzin la prova d’ADN en els dies que
l’ajuntament faciliti, hauran de realitzar igualment la prova d’ADN per tal que aquesta
formi part de la base de dades de l’ajuntament i n’hauran d’assumir el 100% del cost.
I) L’ajuntament assumirà els costos de recollida e identificació de les deposicions a la
via pública. La recollida de mostres es realitzarà sempre amb un funcionari de la
corporació i es garantirà sempre la cadena de custodia fins a l’entrega al laboratori.
J) Una vegada identificat el propietari infractor, es procedirà a interposar la sanció
corresponent d’acord amb el regim sancionador d’aquesta ordenança.
K) Quedaran exempts del compliment de la prova d’ADN els gossos pigall.
Article 15è. Règim sancionador

15.1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que les
cometin a títol d´autors i coautors.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a qui per llei se’ls
atribueixin els deures de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres en
els termes que regula l´article 1903 del Codi Civil.
15.2. Les infraccions administratives d´aquesta ordenança es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.

11
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Constitueixen infracció administrativa d´aquesta ordenança les accions i omissions
que representen vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els
diferents articles de desenvolupament.
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E) Un cop realitzada la mostra del gos, el veterinari/a lliurarà una xapa identificativa al
propietari/a. L’ús de xapes falses, tan les no expedides pel laboratori com les que no
corresponguin als gossos identificats, serà sancionat com a falta greu.

Les sancions derivades de les infraccions tenen la naturalesa de multa i s´imposen d
´acord amb la següent escala:

15.3. L’import de les sancions imposades per infraccions a la present Ordenança es
rebaixarà en un 50% si la multa es paga en un termini màxim de 15 dies, a comptar
des de la recepció de la notificació de la sanció. S’exceptuen les sancions imposades
per deposicions dels animals a la via pública i les que s’imposen per aplicació de
normes de rang superior. En aquests casos els propietaris/es responsables hauran d’
assumir el 100 % del cost de la sanció.
15.4. Les sancions es mantindran tot i la reposició de la situació alterada al seu estat
originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets
sancionats.
15.5. En cas d’infracció la Llei 10/1999, de gossos potencialment perillosos,
s’aplicarà el règim sancionador que aquesta llei preveu.
15.6. En cas d’infracció del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals, s’aplicarà el règim sancionador que
aquesta norma preveu.
15.7. Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt
greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptant des de la data
de la comissió de la infracció.
15.8. Els terminis de prescripció de les sancions 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.

15.10. Tipus d’infraccions:
A) Són infraccions de caràcter lleu les següents:
-

No comunicar a l´Ajuntament la mort, desaparició o transferència de l´animal.

-

No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant.

-

Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta ordenança que no estigui
expressament prevista en aquest article o en el Decret legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
12
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15.9. Aquests terminis s´interrompen en els supòsit que el procediment s´hagi
paralitzat per causa imputable als interessats o que els fets hagin passat a la
jurisdicció penal.
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- Infraccions lleus: de 300 a 700 Euros
- Infraccions greus: 701 a 1100 Euros
- Infraccions molt greus: 1101 a 1500 euros

No recollir de la via pública les defecacions dels animals domèstics.

-

No netejar les miccions dels animals domèstics.

-

Embrutar les vies públiques, equipaments municipals, mobiliari urbà i qualsevol
lloc destinat al trànsit i esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals dels
gossos, dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi.

-

Deixar menjar a la via pública per a la alimentació d’ animals sense autorització
municipal, a excepció de pinso sec en zones prèviament habilitades per a
l’alimentació de colònies de gats.

- Tenir animals domèstics no qualificats com a domèstics i animals salvatges sense
autorització.
- No censar els gossos
- No disposar de cartilla sanitària.
- No facilitar les dades de l´animal agressor.
- No facilitar les dades del propietari de l´animal agressor
- No presentar la documentació sanitària ni el certificat de l´animal agressor.
- No comunicar a la secció Sanitària corresponent o a la Policia Local les
incidències que es puguin produir durant el període d´observació veterinària.
- Tenir l´animal que provoqui de manera demostrada, una situació de perill, risc o
molèsties als veïns, altres persones o animals.
- No identificar els gossos segons aquesta ordenança.
- No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat.
- Permetre l´entrada d´animals als locals on és prohibit expressament.
- Permetre la circulació dels gossos pel carrer sense corretja, cadena o collar.
- Permetre la presència d´animals a les zones de joc infantil senyalitzades.
- Rentar animals en la via pública, fonts, estanys, lleres dels rius i sèquies.
- Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació necessària
sol·licitada per les autoritats competents.
- Conduir un gos considerat potencialment perillós a les vies públiques, a les parts
comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i espais
públics en general, per menors de 16 anys.
- Deixar gossos sols en terrasses, galeries o balcons quan els propietaris o
posseïdors s´absentin de l´indret.
- Falsificar les xapes identificatives dels gossos del terme municipal.
- Ser reincident en embrutar les vies públiques, i qualsevol lloc destinat al trànsit,
esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals dels gossos, dipositar les
defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi.
C) Són infraccions molt greus:

13
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B) Són infraccions de caràcter greu les següents:
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-

-

Per a veterinaris, consultoris veterinaris i clíniques veterinàries, no dur l´arxiu
amb la fitxa clínica dels animals vacunats o tractats.
No comunicar l´agressió d´un animal a l´Ajuntament.
No sotmetre l´animal agressor a observació veterinària
No comunicar les malalties transmissibles a l´Ajuntament.
Capturar i enverinar animals al terme municipal

15.11. L´òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar,
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que
siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment i evitar el manteniment dels
efectes de la infracció.
15.12. La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d
´aquesta ordenança i per la imposició de sancions i de les altres exigències
compatibles amb les sancions correspon a l´alcalde.
15.13. En el cas d´infracció a la Llei 10/1999, l´òrgan competent per imposar sancions
és l´alcalde per les infraccions lleus, i el Ple de la Corporació per a les greus, amb la
delegació prèvia de les competències sancionadors per part de la Generalitat. Les
sancions relatives a les infraccions molt greus les imposa el conseller o consellera del
Departament d´Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.
15.14. La instrucció del procediment ha de correspondre al funcionari que es designi
en la resolució d´incoació.
15.15. S´utilitza amb preferència el procediment abreujat i en la seva tramitació es pot
acumular l´exigència, si escau, a l´infractor de la reposició al seu estat originari de la
situació alterada per la infracció i la determinació de la quantia a què ascendeix la
indemnització dels danys i perjudicis causats al domini públic, edificis municipals,
instal·lacions municipals, arbrat i mobiliari urbà.

En tot cas, quan els fets puguin ser constitutius de delicte o de falta, s´estarà al que
disposa l´article 5 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
15.17. En tot allò no previst en aquest capítol sobre règim sancionador, serà aplicable
el Decret 278/1993, de 9 de novembre i supletòriament a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu Comú.
Comís d’animals
A L´Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció quan hi hagi un risc
per a la salut pública, per a la seguretat de les persones i/o dels propis animals i
quan hi hagi constatació d´infracció de les disposicions d´aquesta ordenança.
14
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15.16. Quan els danys i els perjudicis s´ocasionin en béns i instal·lacions no
municipals, amb independència de la sanció administrativa que pot correspondre pels
fets, es poden facilitar als titulars dels béns o drets els antecedents dels fets i la seva
quantificació per si desitgessin acudir a la via judicial.
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-

B El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l´expedient sancionador, a
la vista de la qual es retornarà al propietari, restarà sota la custòdia de l
´establiment adequat o serà sacrificat.

Article 16è. Responsabilitat i indemnitzacions
La imposició de qualsevol de les sancions previstes en la present ordenança no
exclou de la responsabilitat civil de la persona sancionada ni de la indemnització que
se li pugi exigir per danys i perjudicis.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació íntegra als
butlletins oficials corresponents.
Disposició transitòria
El règim sancionador a través de les proves d’ADN es realitzarà un cop l’Ajuntament
hagi informat els veïns i veïnes i hagi organitzat la campanya de recollida de mostres.

Contra aquest acord d’aprovació definitiva d’aquesta ordenança podrà interposar-se
recurs contenciós i administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos, comptats a partir de la publicació de l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, tal com estableix l’article 19.1 de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
L’ALCALDE,

Alcanar, signat electrònicament al marge.
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C Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment, la manutenció, per raó de
comís, són a càrrec del propietari o posseïdor de l´animal.

