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ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D'ANIMALS

TITOL I.- Objectiu i àmbit d'aplicació
Art. 1.- Aquesta ordenança regula la tinença d'animals de convivència humana, i els drets i
obligacions que se'n desprenen. Amb aquesta intenció, l'Ordenança té en compte tant les molèsties
i perills que poden ocasionar els animals, com el valor de la seva companyia.
Art. 2.- Respecte l’obtenció de llicència o comunicació ambiental municipal caldrà remetre’s
a l’establert a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, així com a la normativa que la desenvolupi o modifiqui
Art. 2 bis.- Les activitats assenyalades a l'article anterior hauran de reunir, per a ser
autoritzades, els següents requisits:
- Estar allunyades del nucli urbà i que les instal·lacions no ocasionin molèsties als
habitatges pròxims.
- Facilitat per a les eliminacions d'excrements i aigües residuals, de manera que no
comportin perill per a la salubritat pública, ni cap mena de molèsties.
- Mitjans per a la neteja i desinfecció dels locals i el material.
- Mitjans per a la destrucció i eliminació higiènica dels cadàvers d'animals.
- Els establiments dedicats a la venda d'animals han de comptar amb un veterinari
assessor i hauran de portar un registre d'entrada d'animals degudament detallat.
- El venedor d'un animal viu haurà d'entregar al comprador el document acreditatiu de
la raça de l'animal, edat, procedència i les altres característiques que siguin d'interès.
- Aquells requisits que legalment siguin establerts.
Art. 3.- Des de l'Ajuntament es promouran les campanyes adients per a conscienciar als vilatans de
la necessitat de la cura dels animals de companyia.

TITOL II.- Sobre la tinença d'animals
Capítol 1ER. Normes de caràcter general

Art. 4.- Amb caràcter general, s'autoritza la tinença d'animals domèstics als domicilis particulars,
sempre que les circumstàncies de l'allotjament en l'aspecte higiènic ho permetin i que no es
produeixi cap situació de perill o incomoditat per als veïns o per altres persones en general, o per al
mateix animal, que no siguin les derivades de la seva natura.
La tinença d'animals salvatges, que ja no siguin cadells, fora dels parcs zoològics o àrees, haurà de
ser expressament autoritzada i requerirà l'acompliment de les condicions de seguretat, higiene i la
total absència de molèsties i perills.
Art. 5.- La criança domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs, en domicilis
particulars, quedarà condicionada a l’adequació de les instal·lacions, tant en l'aspecte higiènicosanitari com per la no existència d'incomoditats ni perills per als veïns o per a altres persones.
Quan el nombre d'animals en les activitats a que es refereix aquest article sobrepassi el límit que fixi
l'Alcaldia amb caràcter general, serà necessària la prèvia llicència municipal per a realitzar-les.
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Art. 6.- Els propietaris d'animals de convivència humana estaran obligats a proporcionar-los
l'alimentació i les cures adients, a aplicar les mesures sanitàries preventives incloses les
vacunacions reglamentàries, mantenint la documentació sanitària degudament actualitzada, així
com a facilitar allotjament d'acord amb les característiques de la seva espècie.
Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i mals tractes als animals domèstics o
salvatges en règim de convivència o captivitat.
Art. 7.- Queda prohibit l'abandonament d'animals. Els propietaris d'animals que no desitgin
continuar tenint-los, hauran de lliurar-los a una societat protectora.
Art. 8.- Els animals que hagin causat lesions a les persones o a altres animals, així com els
sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos immediatament al reconeixement per part d'un
veterinari. L'acompliment d'aquest precepte recaurà tant sobre el propietari o posseïdor de l'animal,
com sobre qualsevol altre persona que, en absència dels anteriors, tingui coneixement dels fets.
Els animals afectats de malalties sospitoses de perill per a les persones i els que pateixen
infeccions cròniques, hauran de ser sacrificats.
Normes específiques per a gossos
Art. 9.- Són aplicables als gossos les normes de caràcter general que s'apliquen a tots els animals.
Art. 10.- Els propietaris o posseïdors de gossos estan obligats a censar-los. Les baixes per mort o
desaparició dels animals seran comunicades per llurs propietaris o posseïdors, en el termini de 10
dies acompanyant a tal efecte una certificació del professional veterinari que l'hagués visitat,
justificativa de la seva mort.
Art. 11.- Els veterinaris que actuïn privadament al municipi, estan obligats a facilitat a l'Ajuntament,
anualment, un llistat dels animals que tinguin censats.
TITOL III.- Presència d'animals domèstics i de convivència ciutadana a la via pública
Art. 12.- A la via pública, els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la xapa
numerada col·locada en forma visible i acompanyats del seu amo o posseïdor. L'ús de morrió serà
ordenat per l'Autoritat municipal quan les circumstàncies així ho aconsellin.
Art. 13.- Es considerarà gos vagabund aquell que no tingui amo conegut, ni estigui censat.
Els gossos vagabunds seran recollits per la gossera i mantinguts per un període
d'observació de 20 dies hàbils, transcorreguts els mateixos, es procedirà al seu sacrifici
eutanàsic. Si el gos portés xapa, la recollida es comunicarà al propietari de l'animal, i passat
20 dies hàbils sense que sigui recollit, es procedirà al seu sacrifici.
L'Ajuntament podrà delegar la recollida d'animals en altres administracions o en societats
protectores legalment constituïdes.
Art. 14.- L'entrada de gossos a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge,
transport o manipulació d'aliments, així com l’administració pública, queda expressament
prohibida.
Els propietaris d'establiments públics, tal com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i
similars, segons el seu criteri, podran prohibir l'entrada de gossos en llurs establiments. Encara que
comptin amb autorització, hauran de portar xapa d'identificació, el morrió col·locat i que vagin
subjectes per corretja o cadena. Queda prohibida l'entrada de gossos, amb excepció dels pigall, als
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mercats i botigues d'alimentació.
Art. 15.- Queda prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs, vies públiques i
qualsevol altre lloc destinat al tràfic de vianants. Els propietaris són els responsables de l'eliminació
d'aquestes deposicions. Els agents de l'autoritat municipal podran requerir el propietari o persona
que condueixi el gos, perquè procedeixi a retirar les deposicions de l'animal. Cas de no ser atesos
en el seu requeriment, podran incoar l'expedient sancionador pertinent.

TITOL IV.- Establiments zoològics
Art.- 16.- Les activitats assenyalades a l'art. 2 hauran de reunir com a mínim per a ser autoritzades,
els següents requisits:
- Estar allunyades del nucli urbà i que les instal·lacions no ocasionin molèsties als habitatges
pròxims.
- Facilitat per a les eliminacions d'excretes i aigües residuals, de manera que no comportin perill per
a la salubritat pública , ni cap mena de molèsties.
- Mitjans per a la neteja i desinfecció dels locals i el material.
- Mitjans per a la destrucció i eliminació higiènica dels cadàvers d'animals.
- Els establiments dedicats a la venda d'animals han de comptar amb un veterinari assessor i
hauran de portar un registre d'entrada d'animals degudament detallat.
- El venedor d'un animal viu haurà d'entregar al comprador el document acreditatiu de la raça de
l'animal, edat , procedència i les altres característiques que siguin d'interès.
TITOL V.- Inspecció i vigilància dels animals de companyia
Article 17.- Competència en inspecció i vigilància.
Correspon a l’Ajuntament, mitjançant el personal habilitat a l’efecte o funcionari, exercir la
inspecció i la vigilància dels animals de companyia en el municipi d’Arenys de Munt.
Article 18.- Col·laboració amb l’acció inspectora
Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de
permetre a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la documentació que sigui
exigible.

TITOL VI.- Infraccions i sancions
CAPÍTOL I. Infraccions
Article 19.- Classificació
1. Les infraccions de les disposicions d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus o
molt greus.
Article 20.- Infraccions lleus.
Són infraccions lleus:
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a) No tenir inscrits en el Registre o cens d’animals de companyia un gos, un gat, una fura o
altres animals que s’hagin de registrar obligatòriament.
b) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
c) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
d) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l’article 8 a la via pública.
e) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s’hagin
d’identificar.
f) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d’animals, reconegut oficialment.
g) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals sense
l’autorització administrativa prèvia.
h) No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
i) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia.
j) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
k) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna
vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
l) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
m) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar,
si no els comporta un risc greu per a la salut.
n) No evitar la fugida d’animals.
ñ) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
o) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
p) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut,si això no els
causa perjudicis greus.
q) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de
companyia.
r) Donar aliment als animals a la via pública.
s) No recollir les defecacions de l’animal efectuades a la via pública.
t) Permetre que la tinença d’un animal ocasioni desperfectes a la via pública.
u) Qualsevol altra infracció de les disposicions previstes a la Llei 2/2008 o de la normativa
que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
Article 21.- Infraccions greus.
Són infraccions greus:
a) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des
del punt de vista higiènic sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a
la salut.
b) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments
obligatoris.
c) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits previstos per la
llei 2/2008.
d) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.
e) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d’animals, si no han estat inscrits en
el Registre de nuclis zoològics.
f) Anul·lar el sistema d’identificació dels animals sense prescripció ni control veterinaris.
4

A J U

N T A M E N T

d’ARE NYS DE MU NT

g) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s’estableixin o
exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a espècies
de comerç permès que per les seves característiques puguin causar danys a les persones,
als béns i al medi ambient.
h) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
i) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus per a la
salut. A més, aquest fet serà denunciat a la Jurisdicció Penal, per infracció de l'Article 632
del Codi Penal.
j) Fer matances públiques d’animals.
k) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables.
l) Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.
m) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
n) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l’exhibició
pública d’animals, i també de parts, d’ous o de cries d’exemplars d’espècies de la fauna
autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals
vigents a l’Estat espanyol.
ñ) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
o) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció
d’instal·lacions que allotgin animals.
p) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.
q) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a
l’animal.
r) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals que no
estan identificats i registrats en el Registre d’animals de competició.
s) Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits
determinats legalment.
t) Passejar animals incomplint els requisits establerts per l’article 8 en parcs i jardins
públics.
u) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.

Article 22.- Infraccions molt greus.
Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per
a la salut. A més, aquest fet serà denunciat a la Jurisdicció Penal, per infracció de l'Article
632 del Codi Penal.
b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos previstos legalment.
c) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys
greus.
d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l’ús d’armes de foc sense
l’autorització corresponent del departament competent en matèria de medi ambient.
e) No evitar la fugida d’animals d’espècies de fauna salvatge no autòctona, d’animals de
companyia exòtics o d’híbrids de manera que pugui comportar una alteració ecològica greu.
f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control
veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per la Llei 2/2008.
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar en aquest
tipus d’actes.
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h) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des
del punt de vista higiènic sanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.
i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l’exhibició
pública d’animals o dels ous i les cries d’exemplars d’espècies de la fauna salvatge
autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en perill d’extinció per
tractats i convenis internacionals vigents a l’Estat espanyol.
j) Permetre que un animal ataqui a una persona per no portar-lo lligat o permetre la seva
fugida.
k) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

Article 23.- Responsables de les infraccions
1. És responsable per infraccions d’aquesta Ordenança qualsevol persona física o jurídica
que, per acció o per omissió, infringeixi els preceptes continguts en aquesta ordenança, així
com en la Llei 2/208 i la seva normativa de desplegament.
2. Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o
jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.

Article 24.- Multes coercitives
1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes per aquesta
Ordenança, l’autoritat competent la pot requerir perquè, en un termini suficient, les
compleixi, amb l’advertiment que, en el cas contrari, se li imposarà una multa coercitiva amb
assenyalament de quantia, si escau, i fins a un màxim de 500 euros, sens perjudici de les
sancions aplicables.
2. En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments successius fins
a un màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot de ser incrementada el 20%
respecte de la multa acordada en el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la mesura de què es
tracti i per evitar els danys que es puguin produir si no s’adopta la mesura en el temps
corresponent.

CAPÍTOL II.- Sancions
Article 25.- Quantia de les multes
1. Les infraccions comeses contra aquesta Ordenança són sancionades amb multes de fins
a 20.000 euros.
2. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100€ euros fins a 400 euros; les
greus, amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt greus, amb una multa de
2.001 euros fins a 20.000 euros.
3. En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte, per graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
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.
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c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.
e) El volum de negoci de l’establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
4. Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha transcorregut un any
des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una infracció de la
mateixa qualificació. Si s’hi aprecia la reincidència, la quantia de les sancions es pot
incrementar fins al doble de l’import màxim de la sanció corresponent a la infracció comesa,
sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.
5. En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme,
per decisió de l’òrgan competent, actuacions de prestació de serveis de caràcter cívic en
benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals o la seva tinença, o
d’advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador, llevat de les infraccions
comeses en matèria de fauna autòctona, en les quals sempre s’ha d’iniciar l’expedient
sancionador corresponent.
Article 26.- Responsabilitat civil i reparació de danys
La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta Ordenança no exclou la
responsabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre
a la persona sancionada, inclosa la reparació dels danys mediambientals causats.

Article 27.- Procediment sancionador
Per imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades per aquesta Ordenança,
cal seguir el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat, i també la
Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener i la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Article 28.- Administració competent per sancionar
1. La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades en
aquesta Ordenança com a lleus comeses en Arenys de Munt correspon a l’alcalde.
2. Per a les infraccions greus, molt greus i les relatives a la fauna salvatge autòctona,
l’Ajuntament comunicarà el fet a l’òrgan competent per tal de que trameti l’expedient
sancionador.
Article 29.- Comís i tancament d’instal·lacions
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1. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens
perjudici de l’aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l’autoritat
actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o interposar la denúncia. La imposició de
la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels arts de caça o captura i dels
instruments amb què s’ha dut a terme, els quals poden de ser retornats a la persona
propietària un cop abonada la sanció, llevat que es tracti d’arts de caça o captura prohibits.
2. La comissió de les infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot
comportar el tancament temporal de les instal·lacions, els locals o els establiments
respectius, amb la corresponent anotació al Registre de nuclis zoològics, i també la
inhabilitació per a la tinença d’animals per un període de dos mesos a cinc anys.
3. L’incompliment d’alguna de les normatives o condicions d’una autorització excepcional
per a la captura o la possessió d’un animal d’una espècie de fauna autòctona pot comportar
la retirada cautelar in situ i immediata d’aquesta autorització pels agents de l’autoritat.
4. Les persones que disposen d’aquestes autoritzacions excepcionals, en el cas de ser
sancionades per l’incompliment d’alguns dels termes o normatives en aquesta matèria, han
de ser inhabilitades per a l’activitat a què fa referència l’apartat 4 per un període d’un any a
cinc anys.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Allò no previst a la present Ordenança, es regularà segons el que disposa el Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals i les seves posteriors modificacions.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança modifica l’ordenança municipal relativa a
la protecció dels animals en la part modificada.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els procediments iniciats segons l’anterior ordenança es finalitzaran en base al text de la
mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a l’endemà d’haver estat publicada al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.
Els procediments iniciats segons l’anterior ordenança, es finalitzaran en base al seu text.
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