ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Catalunya, la normativa bàsica que regula els principis de respecte, defensa i protecció dels animals de
companyia és el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Protecció dels animals.
L’article 14 d’aquest Decret legislatiu regula la identificació i registre general d’animals de companyia,
estableix l’obligació dels propietaris i/o posseïdors per tal que identifiquin i censin els seus animals de
companyia. Per a tal efecte, l’Ajuntament disposa d’un registre censal d’animals de companyia.
Atesa la necessitat de regular el cens municipal d’animals de companyia, d’acord amb la legislació
exposada, així com la possibilitat de regular la tinença d’animals de companyia en aquest terme
municipal, dins de les competències d’aquesta administració local, es redacta aquesta ordenança.
TITOL PRELIMINAR
Article 1.
1.- Aquesta ordenança regula el cens dels animals de companyia que resideixin al municipi de l’Albiol.
Article 2.
D’acord amb allò que disposa l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que té la finalitat de regular la tinença i garantir la seguretat dels
ciutadans i altres animals, tindran la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin
una o més de les circumstàncies següents:
Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos
Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i defensa
Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog
argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, staffordshire i
tosa japonès.
Article 3.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Placa cens de l’animal de companyia: 5€
Aquest import es cobra únicament en el moment de censar l’animal de companyia, sense que el fet de
tenir un animal de companyia comporti cap altra taxa per al veí.
Article4.- Limitació numèrica
A cada domicili particular el número total d’animals de companyia, inclosos els que pertanyen a espècies
canina (gossos) i felina (gats) no podrà se superior a tres.
S’estableix aquest mateix límit per a qualsevol local, finca urbana o terreny que estiguin situats en sol
urbà.
Excepcionalment es podrà autoritzar per l’alcaldia la superació d’aquest límit quan s’acrediti, en cada
cas, la concurrència de circumstancies que ho justifiquin, lliurement apreciades per l’administració
municipal.
TITOL I
NORMES GENERALS
Capítol I
Normes sanitàries i identificació
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Article 5.
1.- Tot animal de companyia té dret a rebre, i el propietari obligació de proporcionar-li, les s condicions
sanitàries pertinents.
2.- Amb aquesta finalitat les autoritats administratives podran ordenar l’execució de determinades
campanyes sanitàries obligatòries per als animals de companyia en la forma i el moment que es
determini.
Article 6.
1.- D’acord amb la normativa vigent, els posseïdors d’animals domèstics estaran obligats a vacunar-los i
fer els tractaments contra les malalties objecte de prevenció.
2.- Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual
s’especificaran les característiques de l’animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la identitat del
propietari.
3.- El propietari de l’animal està obligat a vetllar per la seva salut, portant-lo a revisió veterinària sempre
que calgui i, com a mínim, un cop l’any.
Article 7.
Els veterinaris de l’Administració pública, les clíniques i els consultoris veterinaris han de tenir un arxiu
amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, el qual ha d’estat a
disposició de l’autoritat competent.
Article 8.
Els veterinaris que duguin a terme vacunacions antiràbiques al terme municipal, tant si pertanyen a
l’Administració pública com si treballen en l’àmbit privat, presentaran anualment el llistat de gossos
vacunats contra la ràbia a l’Ajuntament de l’Albiol.
Article 9.
1.- Els propietaris dels animals afectats de malalties sospitoses de transmissió s’hauran de sotmetre als
tractaments necessaris i isolar-los i/o sacrificar-los en el cas que la curació fos impossible. Les despeses
aniran a càrrec del propietari.
2.- En cas de sacrifici de l’animal, caldrà efectuar-lo sota el control i responsabilitat d’un veterinari i amb
la utilització de mètodes que impliquin el mínim sofriment i que li provoquin una pèrdua de consciència
immediata.
Article 10.
1.- Els animals que hagin causat lesions a persones o a altres animals, així com els que siguin sospitosos
de patir ràbia, hauran de set sotmesos immediatament a reconeixement i control veterinari. Les
despeses aniran a càrrec del propietari.
3.- La responsabilitat de l’incompliment d’aquest precepte recaurà tant sobre el propietari o posseïdor
de l’animal, com sobre qualsevol altra persona que en absència dels anteriors tingui coneixement dels
fets i acompanyés els animals.
Article 11.
1.- El propietari de l’animal de companyia que hagi agredit o lesionat alguna persona i/o altres animals
estan obligats a:
Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, al propietari de l’altre
animal o als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria en un centre veterinari i seguir les
disposicions que determini el veterinari.
Quan les circumstàncies ho aconsellin, i l’autoritat sanitària ho consideri necessari, es podrà obligar a
recloure l’animal agressor, en un centre autoritzat, per sotmetre’l al període d’observació veterinària.
Les despeses de trasllat, manteniment i d’altres que se’n derivin aniran a càrrec del propietari.
Article 12.
1.- Els propietaris i/o posseïdors de gossos hauran de proveir els seus animals amb algun dels sistemes
d’identificació i amb les condicions establertes en el Decret 328/1998, de 24 de desembre, dins dels tres
mesos següents a la data de naixement de l’animal.
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2.- Aquest sistemes seran els següents:
a) Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.
b) Implantació d’un transponder –microxip- (càpsula portadora d’un dispositiu electrònic que conté un
codi alfanumèric) que s’adapti al que estableix l’article 3 del Decret 328/1998, de 24 de desembre.
Capítol II.
Registre Municipal d’Animals de Companyia
Article 13.
D’acord amb el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre
general d’animals de companyia, els propietaris o posseïdors de gossos amb residència habitual en
aquest terme municipal estan obligats a registrar-los en el Cens Municipal de Gossos de l’Ajuntament de
l’Albiol, dins del termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de naixement, adquisició o canvi
de residència de l’animal.
El preu de la placa que s’entrega al registrar-los serà de 5 euros.
Article 14.
1.- Per a l’enregistrament en el Cens Municipal de Gossos, els propietaris i/o posseïdors hauran de
facilitar al Registre Municipal d’animals de companyia les dades següents:
I.- Dades del propietari i/o posseïdor de l’animal:
Nom i cognoms,DNI, adreça, població, telèfon.
En cas de ser menor, representant legal:
DNI del representant legal, adreça, població, telèfon.
II.- Dades de l’animal
Nom de l’animal, espècie i raça, sexe, data de naixement, sistema utilitzat d’identificació (tatuatge,
transponder –microxip-), codi d’identificació, ressenya (descripció) completa, domicili habitual de
l’animal, data de la darrera vacunació antiràbica, té cartilla sanitària: SÍ/NO , veterinari habitual.
Gossos perillosos:
Dades de la pòlissa d’assegurança, circumstàncies de possible perillositat, episodis d’agressivitat SÍ/NO,
ensinistrat per a l’atac SÍ/NO, raça perillosa SÍ/NO.
2.- També s’haurà de presentar el Carnet Sanitari del gos
Article 15.
1.- El registre de gossos potencialment perillosos, especificats a l’article 2 d’aquesta ordenança, es
portarà a terme en un apartat específic del cens municipal.
2.- En registrar els gossos perillosos, els propietaris i/o posseïdors hauran d’acreditar la contractació
d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals
puguin provocar a les persones i als altres animals, d’acord amb el que es disposa a l’article 3.4 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol.
Article 16.
La inscripció al Registre Municipal de Gossos es completarà amb el lliurament al propietari i/o posseïdor
d’una placa identificativa amb el corresponent número censal. Caldrà col·locar-la al collar de l’animal i
sempre l’haurà de dur.
Article 17.
1.- Hauran de ser comunicades al Registre Municipal, en un termini no superior a dos mesos des de la
data del fet, les següents circumstàncies:
- mort o desaparició de l’animal
- transferència de la propietat o possessió de l’animal
- el canvi de domicili del titular de l’animal
- el canvi en el sistema o codi d’identificació
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- qualsevol modificació de les dades que figuren en el cens
2.- En tots els casos és preceptiu adjuntar a la comunicació la documentació de l’animal, incloent-hi la
targeta sanitària i qualsevol altra documentació complementària que se sol·liciti. A més, en els supòsits
previstos en els apartats b) i c), cal aportar en el mateix acte les noves dades i, en el cas de la mort dels
animals, es podrà demanar el certificat veterinari acreditador.

Article 18.
Les dades que figurin en el Cens Municipal de Gossos seran comunicades periòdicament al Registre
General d’Animals de Companyia del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya.
Article 19.
L’Ajuntament podrà fixar anualment una taxa municipal per a la prestació del servei, que hauran de
pagar totes les persones propietàries d’un animal registrat, excepte els que tenen un gos guia degut a
una disminució física.
CAPITOL III
DE LA TINENÇA I TRACTE DELS ANIMALS DE COMPANYIA
Article 20.
Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals de companyia en els domicilis, habitatges o llocs
on hagin de cohabitar amb les persones, sempre que es compleixin les condicions següents:
1.- Que les condicions higièniques, sanitàries i d’alimentació de l’animal siguin les més escaients.
2.- Que la custòdia de l’animal no representi cap perill ni incomoditat per als veïns o per a altres animals.
3.- Es tindrà en compte si les comunitats de veïns o de propietaris han previst la possibilitat de tenir
animals en els habitatges, i si no hi ha cap impediment sobre això en el reglament d’aquestes
comunitats.
4.- Que l’animal gaudeixi de l’espai suficient per a moure’s amb llibertat i no hagi de romandre en
captivitat permanent.
Article 21.
1.- Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenir-los en condicions
higièniques i sanitàries adequades, i en aquest sentit hauran d’estar correctament vacunats,
desparassitats, allotjats, alimentats, controlats i identificats.
2.- Les condicions d’allotjament, alimentació i manteniment d’animals de companyia correspondran a
allò que disposa el Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment
dels animals de companyia.
Article 22.
De conformitat amb la legislació vigent, està expressament prohibit:
1.- Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol pràctica que els irrigui
sofriments o danys injustificats.
2.- Abandonar-los.
3.- Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari.
4.- Practicar-los mutilacions, excepte les controlades pels veterinaris.
5.- No facilitar-los l’alimentació necessària per a subsistir.
6.- Vendre’ls a menors de catorze anys i a persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen
la pàtria potestat o la custòdia.
7.- L’anul·lació del sistema d’identificació sense control ni prescripció de veterinaris.
8.- L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si impliquen sofriment, burles o tractaments
antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
9.- Donar el menjar a gossos i gats i altres animals a les vies o espais públics amb la consegüent creació
d’hàbits.
10.- L’ensinistrament d’animals de forma violenta.
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Article 23.
El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable
dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i espais públics i al
medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.
Article 24.
1.- Els gossos de vigilància han d’estar sota el control dels seus propietaris o persones responsables, que
hauran de procurar-los aliment, allotjament i cures adequades, així com la protecció necessària per a les
inclemències meteorològiques. S’han de dur els gossos convenientment disposats per tal que no
importunin els vianants. En cas que estiguin reclosos, caldrà prendre les mesures oportunes per tal que
no puguin sortir dels tancats i, així, evitar que puguin atacar algú.
2.- Caldrà col·locar un rètol en un lloc visible que adverteixi del perill de l’existència d’un gos vigilant al
recinte.
Article 25.
Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos, d’acord amb l’article 2, han de tenir
les característiques següents:
1.- Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal
de suportar el pes i la pressió de l’animal.
2.- Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han
de dissenyar per a evitar que els animals pugin desencaixar o obrir els mecanismes de seguretat.
3.- El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.
TITOL II
PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA
I ESTABLIMENTS PÚBLICS
Article 26.
1.- A les vies públiques els gossos aniran sempre conduïts per una persona i proveïts de corretja o
cadena i collar amb la xapa numerada del cens.
2.- Els gossos assenyalats a l’article 2 hauran d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió. En cap cas
poden ésser conduïts per menors de 16 anys.
3.- Hauran de circular amb morrió tots els gossos que, encara que no es contemplin a l’article 2, sigui
raonablement previsible la seva perillositat, d’acord amb la seva naturalesa i característiques.
4.- L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre
aquestes no canviïn.
Article 27.
1.- Estarà prohibit l’accés i estada de qualsevol tipus d’animal a:
a) Restaurants, bars, cafeteries i establiments dedicats a la fabricació, transformació, venda,
emmagatzematge i trànsit d’aliments.
b) Els locals d’espectacles públics, esportius i recreatius
c) En les piscines públiques
d) Centres d’atenció primària
e) Centres escolars i llars d’infants
f) Parcs infantils
2.- S’exceptuen les prohibicions pel que fa als gossos pigalls, sempre que vagin encoratjats i que duguin
a terme la seva tasca d’acompanyament i guia.
Article 28.
Els posseïdors de gossos i gats han d’adoptar mesures perquè les deposicions fecals dels animals no
embrutin voravies, zones de vianants, parcs, parcs infantils i en general qualsevol lloc destinat al trànsit
de vianants. Igualment, són responsables de recollir els excrements mitjançant bosses de plàstic o
paper, o recollidor especialment indicat a l’efecte.
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Article 29.
És prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i dels gats a les vies públiques i, en general, a
qualsevol lloc i establiment públic. Els propietaris dels animals són responsables de la neteja correcta
d’aquestes deposicions. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
podran requerir al propietari o a la persona que condueixi l’animal que procedeixi a retirar les
deposicions; si no ho fa, es podrà imposar la sanció pertinent.
Capítol IV
Recollida de gossos vagabunds
Article 30.
1.- D’acord amb allò que disposa l’article 3 Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, es considera que un
animal està abandonat si no porta la identificació censal o cap identificació de l’origen o del propietari i
no va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, l’Ajuntament podrà avisar la Protectora d’Animals
perquè el reculli, retenint-lo en les instal·lacions adequades fins que es recuperi, se cedeixi o se
sacrifiqui.
Article 31.
Els animals que apareguin morts a la via pública seran retirats pels serveis municipals. En aquest sentit
qualsevol ciutadà pot avisar a la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament a fi que l’animal pugui ser retirat al
més aviat possible.

TITOL III
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 32.
Són aplicables a les sancions establertes per aquesta ordenança els principis de potestat sancionadora i
del procediment sancionador establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost,
pel que s’aprova el Reglament de Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, Decret
278/1993, de 9 de novembre i altres normes concordants.
Article 33.
El règim d’infraccions i sancions d’aquesta ordenança s’adapta al que es disposa en l’articulat del Decret
Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels animals.

Article 34.
1.- A l’efecte d’aquesta ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord
amb el quadre de sancions de l’Annex I d’aquesta ordenança.
2.- La reiteració d’una falta lleu serà considerada falta greu, i la reiteració d’una falta greu serà
considerada com a falta molt greu.
En situacions d’infracció reiterativa (més de 4 vegades en faltes lleus, 2 vegades en les faltes greus i molt
greus) en un termini no inferior a un any, l’animal podrà ser comissat per l’Ajuntament i portat a la
Protectora d’Animals.
Article 35.
D’acord amb allò que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, la infracció dels preceptes d’aquesta ordenança serà sancionada per aquest Ajuntament o
proposada per aquest a altres instàncies de l’Administració quan per la naturalesa o la gravetat de la
infracció la sanció a imposar sigui superior, segons la legislació específica que fos aplicable, segons el
quadre de sancions específiques (Annex I).
Article 36.
Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 66,38 euros, les greus amb multa de fins a
132,75 euros i les molt greus amb multa de fins a 165,94 euros
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Article 37.
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.
Article 38.
1.- Per imposar sancions superiors a la quantitat màxima permesa caldrà aplicar el que es determina
Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels animals.
2.- D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Protecció dels animals, l’Ajuntament pot instruir expedients infractors i elevar-los a l’autoritat
administrativa competent perquè els resolgui. Les infraccions comeses contra aquesta Llei són
sancionades amb multes de 60,10 fins a 15.025,30 euros.
Article 39.
En tot el que no estigui previst expressament en aquesta ordenança sobre animals de companyia, serà
d’aplicació el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció
dels animals i altra normativa vigent.
DISPOSICIÓ FINAL
Es concedeixen sis mesos, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança perquè els
propietaris d’animals de companyia regularitzin la seva situació.
ANNEX I
QUADRE DE SANCIONS
ARTICLE
4
4
5
6
9
9
10
11
14
15
20
20
20
20
20
20
20
22
23
24
24
25
26

CONCEPTE
Animal de companyia no vacunat
No disposar de la cartilla sanitària
No disposar de l’arxiu preceptiu
No comunicar el llistat de vacunacions
No sotmetre l’animal agressor a observància veterinària
No facilitar les dades de l’animal agressor
No procedir a l’acreditació de la identificació
No censar els gossos
La no identificació censal dels gossos
No comunicació de la mort, desaparició o transferència de l’animal
Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries no adequades
Maltractar els animals
Abandonar-los
Mantenir-los en instal·lacions inadequades
Practicar-los mutilacions no controlades
No alimentar-los
L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats que els puguin
ocasionar sofriment
Donar el menjar als animals a la via pública
No tenir els gossos de vigilància amb les condicions de seguretat pertinents
No col·locar el rètol preceptiu
No tenir en condicions les instal·lacions que alberguin gossos perillosos
No portar corretja ni collar amb la xapa numerada del cens, a la via pública
Que els gossos perillosos no duguin morrió
L’entrada d’animals domèstics als llocs assenyalats en aquest article
Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o
esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals dels gossos
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GRAU SANCIÓ
molt greu
greu
molt greu
lleu
greu
greu
lleu
greu
greu
lleu
greu
Molt greu
Molt greu
Molt greu
Molt greu
Molt greu
Molt greu
lleu
greu
lleu
greu
greu
Molt greu
greu
greu

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 7 d’octubre de 2020, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2021. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
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