ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA
D'ANIMALS
ARTICLE 1. Objecte
L'objecte de la present Ordenança és la regulació de les mesures de protecció i
tinença d'animals que conviuen amb les persones, a més de preservar la salut, la
convivència i la seguretat de les persones.
ARTICLE 2. Àmbit d’aplicació
L'Ordenança serà d'aplicació en tot el terme municipal, haurà de ser complerta
per tota persona física o jurídica i afectarà tot el que resideixi en aquest Municipi.
En tot cas, s’ha de respectar l’establert al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals, així com la rest
de normativa que sigui d’aplicació, i la que el complementi, modifiqui o
substitueixi.
ARTICLE 3. Definicions
Als efectes de la present ordenança, s’entén per:
Animal domèstic: aquell que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.
Animal de companyia: aquells animals domèstics que es crien i reprodueixen
amb la finalitat de conviure amb les persones i obtenir-ne companyia,
especialment totes les subespècies i varietats de gats, gossos i fures.
Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals
originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, incloses les que hi
hibernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals de les costes
catalanes.
Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals
originàries de fora de l’Estat espanyol.
Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de
manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum de
captiveri.
Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan
apte per la convivència amb les persones.

Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap
persona, ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és
propietària.
Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu compartint territori geogràfic
amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles i que pertany a les
espècies següents: colom, estornell, gavià argentat, espècies de fauna exòtica i
altres que es determinin per via legal o reglamentària.
Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la
persona que n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
TTITOL I.- DE LA TINENÇA I CRIA D’ANIMALS DOMÈSTICS
ARTICLE 4. Nombre d’animals
És possible la tinença d’animals de companyia sempre que la seva presencia no
representi un risc sanitari, un perill o una incomoditat per a altres persones o
animals i sempre que es compleixin les condicions que es fixen en aquesta
Ordenança.
La tinença d’animals no haurà de produir pertorbacions a la vida de tercers i
específicament dels veïns i veïnes, amb crits, cants, sons o altres sorolls dels
animals domèstics.
La criança d’animals per part dels particulars tant en terrasses, terrats, patis o
altres dependències està condicionat al fet que compleixin les condicions de
manteniment higiénico-sanitàries, de benestar i de seguretat pels animals i per
les persones. Si aquesta criança es realitza en més d’una ocasió i se’n produeix
la seva venda, serà considerada com a centre de cria, per tant, sotmesa als
requisits d’aquests centres.
ARTICLE 5. Atenció i documentació sanitària
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a mantenirlos en bones condicions higienico-sanitàries, a proporcionar-los l’alimentació i les
atencions pertinents, tant per al tractament de malalties com per les condicions
d’allotjament i a aplicar les mesures sanitàries preventives i obligatòries que
l’autoritat competent disposi.
Les persones propietàries o posseïdores hauran de sotmetre als animals a les
vacunacions i tractaments obligatoris.

ARTICLE 6. Registre censal
La identificació dels gossos, gats i fures que es tinguin com a animals de
companyia es realitzarà obligatòriament i en el termini màxim de tres mesos del
seu naixement mitjançant un microxip homologat i inscriure’ls en el Registre
censal municipal.
L’Ajuntament podrà percebre per la prestació d’aquest registre censal les taxes
que s’assenyalin en l’ordenança municipal corresponent.
En el cas d’animals considerats potencialment perillosos, a més, hauràn de
presentar tota la documentació que es conté en la normativa específica.
TITOL II.- NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE ALS ANIMALS DE
COMPANYIA
ARTICLE 7. Allotjament
Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors o casetes. Els
animals d’un pes superior als 25 Kg. No poden tenir com habitacle, un espai
inferior a 6 m2 per cada animal, sens perjudici del compliment de la normativa
vigent.
En el seu habitatge han de disposar d’aigua potable neta, i se’ls ha de facilitat
una alimentació suficient.
ARTICLE 8. Mitjans de subjecció
A les finques particulars, els animals de companyia només es mantindran
subjectes en un lloc per causes justificades i durant un espai de temps limitat.
S’utilitzarà com a mètode de subjecció les cadenes escorredores, tret de causa
justificada.
Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de
permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc.
El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i força de l’animal i en cap
cas la cadena ha de ser d’una longitud inferior a tres metres, ni el collar ha de ser
la mateixa cadena, ni els produeixi estrangulació.
ARTICLE 9. Animals als vehicles

Es prohibit mantenir als animals de companyia en vehicles estacionats, tret que
es trobi en una zona d’ombra, tingui garantida la ventilació i la temperatura de
l’exterior del cotxe sigui superior a 35º, i en cap cas durant un espai de temps
superior a una hora.
ARTICLE 10. Responsabilitat general de les persones
1. Les persones posseïdores d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat
subsidiària de la persona propietària, són responsable dels danys, els perjudicis i
les molèsties que ocasioni l’animal a altres persones.
Quan es tracti d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics, les
persones propietàries o posseïdores, han de mantenir-los en captivitat. Queda
prohibit exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics, i ha de tenir
subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
2. Es prohibeix deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais
oberts, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans del
veïnat o que amb les seves deposicions i orines puguin afectar els pisos veïns i/o
a la via pública.
TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ESTABLIMENTS
PÚBLICS
ARTICLE 11. Identificació
Els gossos, gats i fures, han de portar d’una manera permanent pels espais i vies
publiques, una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar on ha de
constar el nom de l’animal i les dades de la persona propietària o posseïdora.
ARTICLE 12. Normes de conducció
Els animals domèstics de companyia que circulin per les vies publiques, han de fer-ho,
sempre, acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre per l’animal.
L’ús del morrió és obligatori per als animals de races que ho determini l’ordenament
sectorial, i en aquells casos que l’autoritat, per raons de seguretat, ho requereixi.
Quan es tracti d’animals potencialment perillosos cap persona en podrà conduir més
d’un gos

ARTICLE 13. Prohibicions

Està prohibida:
- l’entrada d’animals en les piscines municipals.
- rentar-los en la via pública ni en les fonts municipals.
- que beguin aigua de manera que tinguin contacte físic directe amb els sortidors de
les fonts publiques.
ARTICLE 14. Alimentació d’animals a la via pública
Queda prohibit alimentar de forma general els animals (gossos, gats, coloms, etc…) a
la via pública, parcs, solars o espais similars, inclòs en zones particulars si el fet
produeix molèsties als veïns o vianants.
ARTICLE 15. Control de deposicions
Les persones que passegen un gos o animal de companyia per la vía pública han
d’evitar causar danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis. En
especial, han de complir:
- Són prohibides les deposicions i les miccions d’animals domèstics en els parcs
infantils
- S’han de recollir les deposicions immediatament
- S’ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats.

TITOL IV.- RÈGIM SANCIONADOR
ARTICLE 16. Inspecció i control
Totes les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l’acció
inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrá dur a terme en qualsevol moment.
ARTICLE 17. Infraccions
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció d’animals, constitueixen infracció administrativa, les
especificades a continuació.
Són infraccions molt greus:
a) maltractar i agredir físicament els animals si els comporta conseqüències molt
greus per la seva salut
b) abandonar animals

c) no evitar la fugida d’animals salvatges no autòctons o híbrides en captivitat
amb risc d’alteració ecològica greu.
d) esterilitzar, mutilar i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de
les condicions i requisits establerts per la legislació
e) reincidir en la Comissió de infraccions greus
Són infraccions greus:
a) mantenir els animals en instal·lacions inadequades i que presentin perill o
molèsties greus per al veïnat o altres persones o sense alimentació
b) maltractar i agredir físicament els animals si els comporta conseqüències
greus per a la seva salut.
c) no vacunar o no realitzar els tractaments obligatoris als animals de companyia
d) la negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació o
documentació requerida per les autoritats competents.
Són infraccions lleus:
a) maltractar o agredir físicament els animals si no els comporta riscos per a la
seva salut
b) alimentar els animals en les vies o espais públics
c) portar els animals sense placa ni xip identificatiu
d) rentar els animals en la via pública, i/o deixar-los beure aigua amorrats als
brolladors o a les fonts públiques
e) no retirar les defecacions de la via pública
f) incomplir les obligacions d’inscripció al Registre censal municipal
g) les molèsties derivades de la conducta de l’animal o animals a veïns (inclosos
lladrucs, olors, etc...) després d’haver estat prèviament avisats per part de
l’ajuntament
h) la inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que no tinguin
transcendència greu per a la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i
no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
ARTICLE 18. Sancions
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives previstes en aquesta
ordenança poden ser sancionades:
1. Les infraccions molt greus amb multa de fins a 1.000 €
2. Les infraccions greus amb multa de fins a 500 €
3.- Les infraccions lleus amb multa de fins a 250 €
Sense perjudici d’altres sancions fixades en normatives complementàries.

2. En la imposició de les sancions es podrà tenir en compte, per graduar la
quantia, els criteris següents:
a) la transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·licit i la quantia del benefici obtingut amb la comissió de la
infracció
c) La reiteració o la reincidència en la comissió de infraccions
d) La irreparabilitat del dany causat al medi ambient o l’elevat cost de reparació
e) La capacitat econòmica de la persona infractora
f) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
3. Multes coercitives
3.1 Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes per
aquesta Llei, 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 fins a un màxim de 50 euros, sens perjudici de les sancions aplicables.
3.2 En cas d'incompliment, l'autoritat competent pot dur a terme requeriments
successius fins a un màxim de tres.
3.3 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.
4.- Acabament del procediment
4.1. Iniciat el procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva
responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció
que pertoqui.
4.2. El pagament voluntari pel responsable, en qualsevol moment anterior a la
resolució, implicarà l’acabament del procediment, excepte en el relatiu a la
reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels
danys i perjudicis causats.
3. El percentatge de reducció en el pagament voluntari serà del 50% de la
sanció.
ARTICLE 19. Òrgan competent per a sancionar
La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions
tipificades en aquesta Ordenança, correspondrà al Consistori ( alcalde i
regidors).

Disposicions addicionals
Primera. Normes d’aplicació supletòria
En tot allò no regular per aquesta Ordenança, s’aplicarà el que disposi el Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, i la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat
animal i els reglaments que les desenvolupen.
Segona. Actualització de l’ordenança
Qualsevol modificació normativa posterior a l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança que afecti imperativament al seu contingut implicarà la derogació
automàtica de la part de la present ordenança que s’hi oposi.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i romandrà vigent fins que
s’acordi la seva derogació.

