ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
REGULADORA DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS
TITOL I: OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1
L’objectiu d’aquesta Ordenança és regular la tinència i gaudiment dels animals
considerats domèstics.
Article 2
L’àmbit d’aplicació comprèn, els animals considerats de companyia, els d’ajuda a
disminuïts físics i els de recreació.
TITOL II: SOBRE LA TINÈNCIA D’ANIMALS
CAPÍTOL I: NORMES DE CARÀCTER GENERAL
Article 3
1.
La tinència d’animals domèstics en general, i en els domicilis particulars, vindrà
condicionada per la reunió de les oportunes condicions higièniques pel seu allotjament,
i que no produeixi cap situació de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, o altres
persones en generals, o pel propi animal, que no soguin les derivades de la seva mateixa
naturalesa.
2.
Els propietaris d’animals de convivència humana, estaran obligats a
proporcionar-li l’alimentació i les cures adients, tant en tractaments preventius de
malalties, com de guariments, i a aplicar-li les mesures sanitàries preventives, així com
facilitar-li un allotjament d’acord amb les exigències de la seva espècie.
3.
La tinència d’animals salvatges que ja non siguin cadells, haurà d’ésser
autoritzada expressament, i requerirà que es compleixin les màximes condicions
d’higiene i absència de molèsties i de perillositat.
4.
Els gossos per a la vigilància d’obres hauran d’estar inscrits al cens de gossos.
Se’ls proporcionarà aliments, i cures mèdiques si les necessiten. La no retirada del gos,
un cop acabades les obres, es considerarà un abandonament i serà sancionat com a
tal.

Article 4
1.
La criança domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs en
domicilis particulars, tant si és en terrasses o patis, quedarà condicionada al fet de les
circumstàncies del seu allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre
d’animals ho permetin, tant en l’aspecte higiènic sanitari, com per la no existència
d’incomoditats ni de perills per als veïns o altres persones.
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2.
Quan el nombre d’animals suposi una activitat econòmica, caldrà tenir la
corresponent llicència municipal i vindrà regulada pel Reglament d’Activitats Molestes,
Insalubres, Nocives i Perilloses.
Article 5
1.
No es permet causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments a
animals domèstics o salvatges en règim de convivència o captivitat.
2.
No es permet celebrar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies
en les quals es mati, fereixi o hospitalitzi els animals, així com els actes públics, no
regulats legalment, l’objectiu dels quals sigui la mort de l’animal.
3.
En el cas de greu o persistent incompliment per part dels propietaris de les
obligacions establertes en els paràgrafs anteriors, l’administració municipal podrà
disposar el trasllat dels animals a un establiment més adient amb càrrec a aquells i,
adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària.
4.
No es considerarà maltractament a un animal, quan s’actuï per autodefensa o
defensa de qualsevol persona que sigui atacada per l’animal.
Article 6
1.

No es permet l’abandonament d’animals.

2.
Els propietaris d’animals que no desitgin o no puguin continuar tenint-los, hauran
de lliurar-los a una Societat Protectora.
Article 7
1.
Els animals que hagin causat lesions a persones o a altres animals. Així com tots
aquells que siguin sospitosos de patir la ràbia, hauran e ser sotmesos immediatament a
reconeixement sanitari. El complement d’aquest precepte recaurà tant sobre el
propietari com al posseïdor.
2.
Els animals afectats de malalties que puguin comportar perill per a la salut de les
persones i els que pateixin afectacions cròniques incurables hauran de ser sacrificats.
CAPÍTOL II: NORMES ESPECÍFIQUES PER A GOSSOS
Article 8
1.
Els propietaris o posseïdors de gossos estan obligats a:
a)
Inscriure al gos al cens caní municipal en un termini màxim de tres mesos des
del naixement o adquisició d’un gos.
Amb aquesta finalitat, s’establiran fitxes censals amb documentació sobre l’animal: nom
i cognoms del propietari, dates i tipus de vacunació, identificació, etc...
b)
Comunicar la baixa per mort o desaparició dels animals a l’esmenat cens caní
municipal en el termini màxim de 15 dies a partir dels fets.
c)
Comunicar els canvis de domicili del propietari o responsable del gos, i també
les variacions per que da a la possessió de l’animal, en el termini màxim de 15 dies.
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d)
Vacunar l’animal, en complir sis mesos d’edat, contra la ràbia i proveir-se de la
cartilla sanitària que servirà pel control sanitari del gos durant tota la seva vida i on caldrà
anotar totes les incidències sanitàries i vacunacions. Cada any s’haurà d’administrar la
vacuna antiràbica als gossos, amb caràcter obligatori. S’haurà de fer constar la vacuna
a la cartilla de vacunacions de l’animal.

e)
Identificar els animals amb qualsevol dels sistemes que especifica la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS I DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
EN LA VIA PÚBLICA
Article 9
1.
En les vies i/o espais públics els gossos hauran d'anar proveïts de corretja o
cadena i collar amb la identificació censal i la pròpia de l'animal.
2.
Han de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals hagi
estat constatada per la seva naturalesa i característiques. L'ús de morrió pot ser ordenat
per l'autoritat municipal quan es donin les circumstàncies de perill manifestat i mentre
aquestes durin.
3.
El gos que circuli per la via pública sense collaret ni amo, es considerarà
vagabund.
4.
No es permesa la permanència de gossos als transports públics, a excepció dels
que acompanyen a persones invidents.
Article 10
1.
L’entrada d'animals en qualsevol tipus d'establiments dedicats a fabricar,
transportar, emmagatzemar o manipular aliments queda expressament Prohibida.
2.
Els propietaris d'establiments públics de tota mena, segons el seu criteri, podran
prohibir l'entrada i permanència d'animals als seus establiments. Els gossos pigall
queden al marge d'aquesta prohibició. Amb tot, s'exigirà la correcta identificació de
l'animal i aquest haurà d'anar lligat amb la seva cadena.

Article 11
1.
És prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs, els jardins
i zones enjardinades.
2.
Els titulars o les persones que passegin gossos hauran d'evitar que aquests
animals facin llurs deposicions a la via pública o en algun espai d'ús comú general; i en
el supòsit que es produeixi la deposició hauran de retirar immediatament els excrements
o la brutícia produïda i netejar el lloc afectat. Si s'infringeix aquesta norma, l'autoritat
municipal podrà requerir el propietari o la persona que condueix l‘animal perquè
procedeixi a retirar les dejeccions. Si no s'atenen els requeriments, podrà imposar-los la
sanció pertinent.
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3.
Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènica a les bosses
d'escombraries domiciliàries o als contenidors d'escombraries. Està prohibit de
dipositar-les a les papereres públiques i als embornals de la xarxa de clavegueram.

TÍTOL IV. SANCIONS
ARTICLE 12
L'incompliment de les normes que conté aquesta ordenança i que no estan regulades a
l'Article 30 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, se sancionaran
amb multa, d'acord amb les facultats que la normativa vigent dóna a l'alcalde, atesos els
següents criteris:
1. Infraccions de caràcter lleu ( fins a 750 € )
a. Portar els gossos a la via pública sense lligar ni identificar.
b. Deixar les deposicions fecals de gossos i altres animals a les vies públiques i, en
general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
c. No col·locar el corresponent títol per indicar la presència d'un gos de vigilància.
d. Tinença d'animals que molestin al veïnat amb sorolls, lladrucs o gemecs.
e. Alimentar animals a la via pública i, en especial, els animals abandonats.
2. Infraccions de caràcter greu ( fins a 1.500 € )
a. Tinença d'animals domèstics, no classificats com de companyia i animals salvatges,
sense la preceptiva autorització.
b. No disposar de la cartilla sanitària .
c. No facilitar les dades d'un animal agressor.
d. No presentar la documentació sanitària pertinent de l'animal agressor.
e. Permetre a gossos dipositar les seves deposicions en els parcs i jardins d'ús per als
infants.
f. Mantenir els gossos de vigilància sense les corresponents condicions de seguretat.
g. Permetre l'entrada d'animals en indrets on està expressament prohibit.
h. No portar l'animal amb morrió quan l'ús d'aquest estri sigui obligat per disposició de
l'Autoritat municipal.
3. Infraccions de caràcter molt greu ( fins a 3.000 € )
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a. L'abandonament d'un animal de companyia.
b. Circular amb un gos per la via pública sense les corresponents mesures de seguretat,
quan a l'animal se li prevegi perillositat.
c. No portar el corresponent arxiu amb la fitxa clínica dels animals tractats o vacunats
obligatòriament.
d. La no comunicació de l'agressió d'un animal als serveis corresponents.
e. No sotmetre l'animal agressor a vigilància veterinària.
f. No comunicar les malalties transmissibles que pugui patir l'animal a l'Ajuntament.

ARTICLE 13
En la imposició de sancions es tindran en compte, a l'hora d'establir la quantia de les
multes, següents criteris:
- La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa
- L'ànim de lucre il·lícit i el benefici obtingut en cometre la infracció
- La reiteració o reincidència en la comissió de les infraccions

ARTICLE 14
1. La imposició de qualsevol sanció no exclou la responsabilitat civil i l'eventual
indemnització per danys i perjudicis a tercers que pugui correspondre al sancionat.
2. Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el procediment previst en la
llei i per la normativa aplicable.
3. La imposició de sancions correspon a l'alcalde o al regidor en qui delegui, d'acord
amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
ARTICLE 15
Per la imposició de multes superiors a la màxima permesa en aquesta Ordenança, són
d'aplicació la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals i la Llei 7/85,
reguladora de bases de règim local.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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Per tot allò que allò que prevegi aquesta ordenança, caldrà tenir en compte el que
disposi la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i la legislació
vigent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, especialment la Llei 22/2003,
de 4 de juliol, de protecció dels animals, i la Llei 5/95, de 21 de juny de protecció dels
animals utilitzats per l’experimentació i per a altres finalitats científiques, i també tos els
convenis internacionals sobre tràfic d’espècies protegides que siguin d’aplicació a l’estat
espanyol.
DISPOSISCIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual h estat aprovada en data
21/09/2007 i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOPT. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.
Aquesta modificació de l’ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió realitzada el 2 d’octubre de 2008 i comença a regir des del dia 1 de gener de
2009, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
BOP de Tarragona Núm.292 Divendres,19 -12-2008
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