
ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA TINENÇA I LA CONDUCCIÓ DE GOSSOS A LA 

VIA PÚBLICA 

 

Article 1. Objecte 

Les normes d’aquesta ordenança tenen per objecte regular la tinença i la circulació de gossos que 

utilitzin la via pública, com també la seva tinença i la circulació en domicilis particulars o en 

recintes i locals tant públics com privats.  

 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Les normes d’aquesta ordenança seran d’aplicació a tot l’àmbit territorial del municipi d’Almenar. 

 

Article 3. Responsables 

Els responsables dels actes dels animals i també de la seva cura ho seran per aquest ordre: 

a) Els propietaris. 

b) Els posseïdors. 

c) Els acompanyants o conductors. 

d) En qualsevol dels supòsits anteriors ho seran, si no n’hi ha, els tutors o responsables de menors 

o persones incapacitades. 

 

Article 4. De la tinença d’animals  

Amb caràcter general, és permesa la tinença d’animals domèstics en els domicilis particulars, 

condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament, a l’absència de risc 

sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a l’animal mateix. 

Aquesta autorització no afecta les relacions estrictament privades derivades de la propietat 

horitzontal o d’altres que es produeixin. 

4.1.  Els propietaris i posseïdors d’animals de convivència humana estan obligats a mantenir-los en 

condicions higièniques i sanitàries adequades i, en aquest sentit, han d’estar correctament vacunats, 

desparasitats, allotjats, alimentats i controlats sanitàriament. 

4.2. L’Ajuntament podrà limitar el nombre d’animals que es posseeixin, o, fins i tot, la seva 

presència en algun immoble. 

L’òrgan competent és la Comissió de Govern, la qual actuarà per denúncia d’algun veí, sol·licitarà 

els informes que cregui convenients i resoldrà amb el tràmit d’audiència prèvia de 10 dies al 

propietari de l’immoble. 

4.3. Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per a 

impedir que el comportament d’aquells alteri la tranquil·litat dels veïns. 

 

Article 5. 

De conformitat amb la legislació vigent queda expressament prohibit: 

a) Causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als animals domèstics o salvatges en 

règim de convivència o captivitat 

b) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en les quals se’ls mati, fereixi, 

maltracti o hostilitzi, i també actes públics o regulats legalment l’objectiu dels quals sigui la 

mort o el patiment de l’animal. 

La venda d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva als 

mercats ambulants, on només és permesa la venda de petits animals de producció i consum. 



Vendre animals a menors de 14 anys i a persones incapaces de valer-se per si mateixes o de 

garantir el compliment d’aquesta ordenança respecte al tracte als animals sense l’autorització 

dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela. 

c) Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració. 

 

Article 6. Incompliment d’obligacions 

6.1. En cas que els propietaris o responsables dels animals incompleixin les obligacions establertes 

en els paràgrafs anteriors, i especialment quan hi hagi risc per a la seguretat o la salut de les 

persones, o generi molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques), 

l’Ajuntament podrà sancionar i requerir als propietaris, posseïdors o encarregats dels animals que 

resolguin el problema. En cas de no fer-ho, l’Ajuntament podrà decomissar l’animal i traslladar-lo a 

un establiment adequat o a una canera a càrrec del propietari. També podrà adoptar qualsevol altra 

mesura addicional que consideri necessària. 

6.2. Els propietaris o posseïdors d’animals han de facilitar l’accés als serveis sanitaris municipals o 

als autoritzats per l’Ajuntament, per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les 

disposicions d’aquesta ordenança. 

 

Article 7. Qualificació d’animal molest 

a) El que hagi estat capturat en les vies o espais públics més de dues vegades en tres mesos 

b) El que hagi provocat molèsties per sorolls, danys o defecacions en més de dues ocasions en els 

darrers sis mesos. 

Aquests animals considerats molestos podran ser comissats i traslladats a un establiment adequat a 

càrrec del propietari o a una canera fins que s’ordeni la disposició de l’animal. 

 

Article 8. Qualificació d’animal perillós 

Tindrà qualificació d’animal perillós i, per tant, podrà ser comissat i/o sacrificat sense perjudici de 

la sanció que correspongui al propietari, possessor o encarregat, aquells animals que: 

a) Hagin mossegat o causat lesions a persones o animals 

b) Hagin protagonitzat una agressió o atac desmesurat i/o perillós. 

Aquests animals podran ser traslladats a un establiment adequat a càrrec del propietari o a una 

canera fins a la resolució de l’expedient sancionador. 

 

Obligacions  

 

Article 9. Obligació de censar 

Els propietaris de cadascun dels gossos tenen l’obligació de censar-los en el Registre censal 

municipal i de disposar de targeta sanitària canina a partir dels tres mesos d’edat de l’animal. Les 

baixes per mort o desaparició les comunicaran els propietaris o posseïdors a l’oficina municipal 

corresponent, amb la presentació de la targeta sanitària de l’animal en el termini de dos mesos a 

partir de la mort o desaparició. En el mateix termini es comunicaran els canvis de domicili i les 

transferències de possessió de l’animal com també qualsevol modificació de les dades que figurin 

en el cens. 

 

Article 10. Obligació de vigilància i seguretat física 

10.1. Els gossos hauran de circular per les vies urbanes amb el collar, el microxip, i amb cadena o 

corretja controlada pel seu acompanyant. No tindran accés a les places, parcs públics i zones 



d’esbarjo. Podran accedir a espais públics, urbans i rurals autoritzats. En el moment que les 

circumstàncies ho aconsellin, els agents municipals podran exigir que es controli el gos amb la 

cadena o corretja. 

10.2. Els gossos que circulin sols per les vies urbanes o interurbanes seran recollits pels serveis 

municipals corresponents, els quals actuaran de conformitat amb les normes següents: 

a) Es considerarà que un animal està abandonat, quan no porti cap tipus d’identificació del seu 

origen, del propietari o no vagi acompanyat de cap responsable. Si es dóna qualsevol d’aquests 

aspectes, l’Ajuntament o l’entitat supramunicipal corresponent es farà càrrec de l’animal i el 

retindrà fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat. 

El termini per recuperar l’animal sense identificació serà de vuit dies. 

b) Si l’animal porta un sistema d’identificació que permet determinar-ne el propietari, es 

comunicarà el fet a aquest, el qual tindrà 10 dies per retirar-lo, abonant prèviament les despeses 

que hagi ocasionat el seu manteniment. Acabat el termini, si el propietari no ha fet l’abonament 

de dites despeses, l’animal es considerarà abandonat. 

c) Es prohibeix netejar animals a la via pública. 

d) Queda prohibit de forma general alimentar els animals a la via pública. 

 

Article 11. Obligacions higienicosanitàries 

11.1. El fet de tenir gossos als habitatges urbans queda condicionat a les circumstàncies higièniques 

i de manteniment determinades per la vigent legislació. A més, s’hauran de tenir en compte les 

disposicions en matèria de propietat horitzontal i de comunitats de propietaris. 

En tots els casos s’hauran d’evitar riscos en l’aspecte sanitari i molèsties per als veïns. 

11.2. Es prohibeix l’abandonament d’animals. 

11.3. Les persones que hagin estat mossegades per un gos ho comunicaran immediatament a les 

autoritats sanitàries (metge) i/o a l’Ajuntament. Els propietaris o posseïdors del gos agressor estan 

obligats a facilitar les dades de l’animal tant a la persona agredida com a les autoritats competents 

que els les sol·licitin. 

El propietari haurà de sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria durant el 

període que sol·licitin les autoritats sanitàries. 

11.4. Com a mesura higiènica ineludible, el conductor de l’animal retirarà els excrements i netejarà 

la part de la via pública que resulti afectada. La retirada s’haurà d’efectuar mitjançant una bossa de 

plàstic impermeable o similar i dipositar-la tot seguit i perfectament tancada en una paperera o 

contenidor. 

 

Article 12. Obligacions de censar i procediment 

a) Els propietaris o posseïdors de gossos resten obligats a registrar-los en el Registre censal de 

gossos de l’Ajuntament dins el termini màxim de tres mesos comptats des de la data de 

naixement o d’adquisició de l’animal. 

b)  Per poder-los registrar en el Registre censal municipal, els animals hauran de: 

1. Estar identificats individualment. Com a procediment d’identificació per a gossos 

s’acceptaran els sistemes següents: 

- Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat a la 

banda esquerra del coll. 

- Altres sistemes que puguin ser establerts per disposició legal. 

2. Disposar del carnet sanitari (de salut) on consti la ressenya completa de l’animal, les 

actuacions sanitàries que s’han dut a terme i la zona d’implantació del microxip. 



c) L’Ajuntament podrà fixar anualment una taxa municipal de tinença de gossos que hauran de 

pagar totes aquelles persones propietàries d’un gos (excepte els casos en què siguin gossos 

pigall per raó de disminució física i aquells que l’Administració determini) 

 

Article 13. Comunicació de canvis 

Hauran d’ésser comunicades al Registre censal municipal de gossos, en un termini no superior a 

vuit dies des de la producció del fet, les següents circumstàncies: 

a) La transferència de propietat o possessió de l’animal. 

b) El canvi de domicili del titular o del gos. 

c) La mort o la desaparició del gos. 

En tots aquests casos és preceptiu adjuntar amb la comunicació la documentació del gos, incloent-hi 

la targeta sanitària i qualsevol altra documentació complementària que se sol·liciti. 

A més a més, en els supòsits previstos en els apartats a) i b) cal portar en el mateix acte les noves 

dades, i en el cas de la mort del gos es demanarà el certificat veterinari acreditatiu. 

 

Article 14. Comunicació de les malalties 

14.1. La comunicació de l’existència d’un o més casos de malalties transmissibles que afectin les 

persones, de declaració obligatòria, haurà de fer-se efectiva davant de l’Ajuntament i l’autoritat 

sanitària, per qualsevol persona que en tingui coneixement. 

14.2. Els veterinaris que desenvolupin la seva activitat al municipi d’Alpicat estan obligats a 

comunicar tota malaltia transmissible a l’Ajuntament de la forma en què estigui establert, 

perquè independentment de les mesures zoosanitàries individuals es posin en funcionament les 

corresponents mesures higienicosanitàries de protecció de la comunitat. 

14.3. Als propietaris dels animals afectats de malalties sospitoses de transmissió se’ls obligarà a 

sotmetre’ls als tractaments necessaris i a isolar-los i/o sacrificar-los en el cas que la curació fos 

impossible, i les despeses seran a càrrec del propietari. 

 

Article 15. Centres col·laboradors 

Els veterinaris, les clíniques i els consultoris veterinaris han de dur obligatòriament un arxiu amb 

una fitxa clínica dels animals que hagin estat vacunats o tractats. 

L’Ajuntament queda obligat a preservar aquestes dades de tota utilització no sanitària si no és amb 

l’autorització expressa del centre col·laborador. 

 

Article 16. Infracció administrativa 

Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i les omissions que 

representin la vulneració dels seus conceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de 

desenvolupament. 

 

Article 17. Responsabilitat 

17.1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a 

títol d’autors i coautors. 

17.2. Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se’ls atribueixi el 

deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres. 

17.3. En les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin amb incompliment 

de les seves condicions de la llicència, en seran responsables les persones físiques i jurídiques 

que en siguin titulars. 



17.4. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense haver-la 

obtingut, en serà responsable la persona física o jurídica sota la relació de dependència de la qual, 

en el seu cas, actuï l’autor material de la infracció. 

 

Article 18. Infraccions molt greus 

S’estableixen com a faltes molt greus: 

a) Tinença o possessió sense censar de gossos considerats perillosos 

b) Tinença o possessió de gossos considerats perillosos en el domicili urbà o rural sense adoptar 

mesures de seguretat per a les persones, com les d’estar lligat o tancat en un espai que reuneixi 

les condicions establertes per al manteniment d’aquest tipus d’animals 

c) Abandonar gossos de qualsevol característica o provocar maltractaments 

d) La venda de gossos per a l’experimentació 

e) Venda ambulant de gossos 

f) Organització de lluites i espectacles que provoquin el sofriment, lesions o la mort dels animals 

g) L’esterilització de gossos sense la intervenció facultativa del veterinari 

h) No comunicar a l’Ajuntament l’agressió d’un animal 

i) No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària 

j) No comunicar a l’Ajuntament les malalties transmissibles 

k) Sacrificar un animal sense control veterinari 

l) La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics 

de companyia 

m) Reiteració de tres o més infraccions greus en el termini d’un any. 

 

Article 19. Infraccions greus 

S’estableixen com a faltes greus: 

a) La tinença de gossos considerats no perillosos sense censar. 

b) No retirar les dejeccions del gos de la via pública. 

c) Passejar (fora del propi domicili) gossos considerats perillosos sense ser conduïts amb la cadena 

o corretja, el corresponent collar amb la placa identificativa i el boç. 

d) No realitzar els tractaments obligatoris. 

e) La presència de gossos en llocs no autoritzats. 

f) Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o manca d’alimentació. 

g) Venda d’animals als menors de 14 anys, incapacitats o persones que no siguin capaces de 

garantir el compliment d’aquesta ordenança, respecte el tracte als animals sense l’autorització 

dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela. 

h) No facilitar les dades d’un animal agressor. 

i) No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l’animal agressor. 

j) No comunicar als responsables sanitaris, o a la policia municipal, les incidències que puguin 

produir-se durant el període d’observació veterinària. 

k) No disposar de cartilla sanitària. 

l) La possessió d’un gos no identificat per algun dels sistemes establerts pel reglament. 

m) La presència d’animals a zones de joc infantil i als parcs i jardins on estigui prohibida. 

n) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar informació necessària sol·licitada per les 

autoritats competents o pels seus agents, en el compliment de les seves funcions, i també el 

subministrament d’informació o documentació falsa, incompleta o que indueixi a l’error, 

implícitament o explícita. 



o) Reiteració de tres o més infraccions lleus en el termini d’un any. 

 

Article 20. Infraccions lleus 

Són infraccions lleus: 

a) Alimentar els animals a la via pública. 

b) Que l’animal no porti el collar, el morrió o boç, segons la seva perillositat, microxip o qualsevol 

identificació que marqui una norma superior. 

c) No comunicar a l’Ajuntament la transferència de la propietat sobre l’animal o el canvi de 

domicili o la mort de l’animal. 

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

e) No lliurar al comprador d’un animal, en el moment de la venda, un document que indiqui la data 

de venda, la raça, l’edat, la procedència i el seu estat sanitari. 

f) Qualsevol altra acció o omissió contràries a aquesta ordenança que no estiguin expressament 

previstes en aquest article ni en el Decret Legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de 

protecció dels animals. 

 

Article 21. Sancions 

Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta ordenança seran sancionades amb multes de 

30 fins a 30.050 euros, i amb el decomís dels animals en els casos de faltes greus i molt greus, tot 

això sens perjudici de les facultats que la Llei 10/99 atorgui a l’Ajuntament en virtut de la delegació 

prevista en l’article 13 del citat text legal. La graduació de les sancions serà la següent: 

a) Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multes de 30,05 fins a 150 euros. 

b) Les infraccions greus podran ser sancionades amb una multa de 150,01 fins a 1.502 euros. 

c) Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb una multa de 1.502,01 a 30.050 euros. 

La imposició de la multa pot comportar el decomís dels animals objecte o subjecte de la infracció 

com a mesura cautelar a criteri del personal facultatiu o dels funcionaris o agents encarregats de la 

vigilància. 

Sens perjudici del que disposen els apartats anteriors d’aquest article, i de conformitat amb el que 

disposa el Decret Legislatiu 2/2008 de protecció dels animals, l’Ajuntament pot instruir, en 

qualsevol cas, els expedients sancionadors i elevar-los a l’autoritat administrativa competent perquè 

els resolgui. 

La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la responsabilitat civil i 

l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat. 

Les multes i les despeses s’exigiran per la via de constrenyiment una vegada exhaurits els terminis 

per al seu compliment en voluntària. 

 

Article 22. El comís 

Mitjançant els seus agents, l’Ajuntament pot comissar els gossos quan es donin circumstàncies de 

perillositat per a les persones, sense cap tràmit previ. El comís té caràcter preventiu fins a la 

resolució de l’expedient sancionador corresponent, de resultes del qual l’animal pot ésser retirat del 

propietari o esdevenir propietat de l’Administració, la qual podrà decidir-ne la destinació. Les 

despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció per raó del comís seran a càrrec 

del propietari o posseïdor de l’animal. 

 

 

 



Article 23. Procediment 

Els procediments sancionadors es desenvoluparan de conformitat amb el que disposen: la Llei 

30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú; el Reial decret 1398/93, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de 

procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora; el decret 278/93, de 9 de novembre, i altres 

normes concordants previstes a l’ordenament jurídic. 

 

Article 24. Potestat sancionadora 

Les infraccions dels preceptes d’aquesta ordenança seran sancionades per l’Administració 

competent, a proposta de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estableixen els articles del 

Títol XII de la Llei 3/98, de 4 de març, la Llei de protecció d’animals i els articles 10 i 11 de la Llei 

10/99, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Article 25. Responsabilitats 

La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la responsabilitat civil i 

penal i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat. 

 

Disposició final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la seva 

publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província. 

 

 

Almenar, 29 de novembre de 2013 

L’Alcalde, Pasqual Izquierdo Torres 


