
 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ DELS  ANIMALS I 
DE LA SEVA TINENÇA 
(incorporats nous redactats dels articles 26.1; 26.5; 34.1; i 35.1. Acord del Ple Municipal del 23-07-2013) 
 
TÍTOL I.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
 
Article 1.- Objecte 
  
Aquesta Ordenança té per objecte l’establiment de mesures per a la protecció i el 
benestar dels animals en general, regular les interrelacions entre les persones i els 
animals i establir mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, 
dins del terme municipal de Vilafranca del Penedès. 
 
S’ha de respectar en qualsevol cas allò que disposa la Llei del Parlament 22/2003, de 
4 de juliol, de protecció dels animals, i la resta de les normes sobre la matèria que 
formen part de l’ordenament jurídic. 
 
Article 2.-  Definicions 
  
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per: 
 
1. Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es 

reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. 
Tenen també aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de 
carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega 
i els que treballen en l’agricultura. 

 
2. Animal de companyia: aquell domèstic que les persones mantenen generalment a 

la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d’aquesta 
consideració totes les subespècies i varietats de gats (felis catus) i totes les 
subespècies i varietats de gossos (canis familiaris). 

 
3. Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan 

apte per a la convivència amb les persones. 
 
4. 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. 

 
5. Animal perdut: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona 

però va proveït d’identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària. 
 
6. Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu compartint territori geogràfic 

amb les persones, referit al nucli urbà, i que pertany a les espècies següents: 
colom roquer (Columba livia), gabià argentat (Larus cachinnans), estornell 
(Sturnus unicolor i Sturnus vulgaris), espècies de la fauna exòtica i aquells que 
determini l’administració competent per via reglamentària. 

 



Article 3.- Llicències respecte de certs establimen ts 
 
Estan subjectes a l’obtenció prèvia de llicència o permís municipal ambiental totes les 
activitats basades en la utilització d’animals. A títol enunciatiu, s’inclouen en aquest 
concepte els parcs zoològics, les col·leccions zoològiques privades, les granges 
cinegètiques, els centres de cria, els circs, els establiments hípics de tota mena, les 
residències i regufis, les escoles d’ensinistrament, les gosseres i els centres de 
recollida d’animals, les botigues d’animals i altres establiments de venda, etc.  
 
Els nuclis zoològics pròpiament dits, les instal·lacions per al manteniment temporal 
d’animals domèstics, els establiments de venda d’animals i els establiments per a la 
pràctica de l’equitació s’han d’inscriure endemés obligatòriament en el Registre 
general de nuclis zoològics (Generalitat de Catalunya) abans de l’inici de les seves 
activitats, d’acord amb l’Ordre del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
28 de novembre de 1988, o la normativa que la substitueixi. Aquestes activitats han de 
disposar de les condicions i les mesures que preveu la normativa vigent. 
 
Específicament pel que fa als establiments de venda i als centres de cria d’animals, a 
més d’estar inscrits en el Registre de nuclis zoològics, han de complir els requisits de 
funcionament establerts legalment, i en especial els següents: 
 
- L’emplaçament adequat que tingui en compte el suficient allunyament del nucli urbà, 
en els casos que es consideri necessari, i que les instal·lacions no ocasionin molèsties 
als habitatges propers. 
- Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies i sense 
malalties heredidàries diagnosticables. 
- Dur el llibre de registre establert reglamentàriament. 
- Disposar de servei veterinari propi o d’assessorament veterinari exterior. 
- Mantenir els animals en llocs adequats dins l’establiment i no exhibir-los als 
aparadors de les botigues. Els gossos i els gats han d’estar identificats. 
- Lliurar en les vendes la documentació identificativa prevista legalment i, en el cas de 
vendes a particulars, lliurar també un document informatiu  sobre les característiques 
de cada animal, les seves necessitats, els consells d’educació, les condicions de 
manteniment, sanitàries i de benestar necessàries i les obligacions de la persona 
adquirent respecte del registre censal municipal d’animals de companyia. 
  
 
TÍTOL II.- SOBRE  LA TINENÇA D’ANIMALS 
 
 
Capítol I.- Normes de caràcter general 
 
 
Article 4.- Estada d’animals en domicilis i altres indrets 
 
1. S’autoritza la tinença d’animals domèstics en els domicilis particulars sempre que es 
respectin les condicions higiènicosanitàries i no es produeixi en cap cas una situació 
de perill o d’incomoditat per als veïns o per altres persones en general o per al propi 
animal, que no siguin les derivades de la seva naturalesa. 
 



2. En el supòsit que els animals situats en un domicili, parcel·la o finca, per les seves 
característiques, comportament, condicions de manteniment  o nombre, causin 
problemes sanitaris o provoquin molèsties o incomoditats rellevants al veïnat (sorolls 
procedents de lladrucs, cants, males olors, etc.), s’ha d’atorgar un termini, d’una 
durada raonable i proporcionada segons les circumstàncies, als seus propietaris o 
posseïdors per tal que corregeixin les deficiències detectades. Si aquesta correcció no 
es produeix, s’ha d’ordenar el trasllat dels animals al centre adient, essent les 
despeses de trasllat i de manteniment a càrrec de la persona propietària o posseïdora. 
 
3. Es prohibeix particularment tenir gossos, gats, ocells, aus o altres animals 
domèstics en patis, terrasses, balcons, galeries, celoberts i altres indrets que puguin 
ocasionar molèsties al veïnat. 
 
4. Amb caràcter general, no es permet el manteniment de bovins en producció làctica 
(vaqueries), la cria d’animals per al consum (porcs, xais, aus de corral, conills, galls, 
ànecs, gallines, coloms, etc.) ni el pas de ramats en el sòl urbà del municipi, i 
particularment en els domicilis. Només excepcionalment poden atorgar-se permisos o 
llicències municipals per aquestes activitats, sempre que es garanteixin plenament les 
condicions sanitàries exigibles i que no s’ocasionin molèsties al veïnat. 
 
 
Article 5.- Condicions de manteniment dels animals de companyia 
 
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals  de companyia estan obligades a 
mantenir-los en correctes condicions higienicosanitàries, de benestar, d’alimentació, 
allotjament i de seguretat d’acord amb les característiques de cada espècie, i a 
garantir l’atenció veterinària bàsica per a garantir-ne la salut.  
 
En aquest sentit: 
 
a) S’ha de proporcionar a l’animal l’aliment (suficient i equilibrat), l’aigua potable, 
l’allotjament i les condicions d’especial humitat, temperatura, llum, aixopluc  i cures 
necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves 
necessitats. Els animals de compayia han d’estar vacunats i desparasitats. 
 
b) Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la 
intempèrie. Els animals d’un pes superior a 25 kg no poden tenir com a habitacle 
espais inferiors a 6 m2. L’aixopluc ha de ser impermeable, airejat i de material 
suficientment aïllant. 
 
c) No es poden mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense 
llum o en condicions climàtiques extremes. Els allotjaments han de romandre nets i 
desinfectats, i de forma quotidiana s’ha de portar a terme la retirada dels excrements i 
dels orins. 
 
d) Els gossos de guarda, i en general els animals de companyia que es mantenen 
lligats o en un espai reduït no poden restar en aquestes condicions de forma 
permanent. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. 
 
e) Els animals de companyia no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o 
balcons. 



 
2. S’han de complir les prescripcions del Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual 
s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia, o la norma 
que el modifiqui o substitueixi. 
 
Article 6.- Gossos de vigilància 
 
1. Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges s’han de tenir de 
manera que els vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el 
recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar un accident. A més s’han de 
complir els següents requisits: 
 
- S’ha de col·locar en lloc ben visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un gos 
vigilant al recinte. 
 
- S’han de complir els mateixos requisits sobre condicions de seguretat i d’estada que 
per als considerats potencialment perillosos d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, i amb aquesta Ordenança. 
 
- Els gossos de vigilància d’obres també s’han de censar. La manca de retirada del 
gos un cop acabada l’obra té la consideració d’abandonament. 
 
2. Els gossos de vigilància resten subjectes, tanmateix, al règim de drets i deures 
previst amb caràcter general en aquesta Ordenança 
 
Article 7.- Pràctiques prohibides en relació amb el s animals 
 
D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit: 
 
1) Causar danys físics o psicològics o cometre actes de maltractament als animals 
domèstics o salvatges, o causar-los estats d’ansitetat o por. 
 
2) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls 
mati, fereixi o hostilitzi. També es prohibeix la realització d’actes públics que comportin 
la mort d’animals. 
 
3) L’abandó dels animals. Les persones que no desitgin continuar tenint-los els han de 
lliurar als serveis destinats a recollir-los, previ pagament de les despeses que 
corresponguin, o a alguna societat protectora d’animals. En ambdós casos caldrà 
lliurar la documentació relativa a l’animal . 
 
4) La utilització d’animals en teatres, sales de festa, filmacions o activitats que suposin 
danys, sofriment  o degradació de l’animal. 
 
5) En tot el terme municipal la caça, excepte llocs autoritzats, la captura i 
l’enverinament d’animals, llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seva 
funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats. 
 
6) Vendre o donar animals a menors de 16 anys i a persones incapacitades 
jurdicialment, sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia. 
 



7) El comerç d’animals fora dels establiments i dels certàmens o altres concentracions 
autoritzats. S’admeten transaccions entre persones particulars dels animals de 
companyia, sempre que no tinguin finalitat de lucre i es garanteixi el benestar dels 
animals. 
 
8) Exhibir els animals de forma ambulant com a reclam. 
 
9) Matar els animals per joc o perversitat o turturar-los. 
 
10) Mantenir lligats els animals la major part del dia, o limitar-los de forma duradora el 
moviment necessari per a ells. 
 
11) Disposar d’atraccions firals de cavallets en què s’utilitzen animals. 
 
Article 8.- Responsabilitat per danys i molèsties 
 
El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a 
tercers, és responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que ocasionin a les 
persones, a altres animals, a les coses, a les vies i  espais públics i al medi natural en 
general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
 
Capítol II.- Normes sanitàries 
 
 
Article 9.- Salut dels animals 
 
Els propietaris d’animals de companyia han de vetllar pel bon estat de salut dels seus 
animals, proporcionant-los tot el convenient d’acord amb la legislació vigent i dotant-
los, especialment quan es tracti de gossos i gats, d’una targeta sanitària que ha 
d’expedir un veterinari col·legiat. 
 
Els animals que hagin causat lesions a persones o a altres animals, i els sospitosos de 
patir ràbia, han de ser sotmesos immediatament a reconeixement veterinari. 
 
Han de ser sacrificats els animals afectats per malalties que suposin un perill per a les 
persones i els que pateixin malalties cròniques inguaribles d’aquesta mena. 
 
Es recomana especialment el control sanitari anual dels gossos i gats, amb vacunació, 
avaluació de l’aspecte general i desparasitacions. L’Ajuntament i les autoritats 
competents poden ordenar vacunacions o tractaments de malalties amb caràcter 
obligatori, per raons de sanitat animal o de salut pública. 
 
Article 10.- Lesions causades per animals 
 
1. Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres 
animals estan obligats a facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies 
dades, tant a la persona agredida o als seus representants legals com a l’autoritat i als 
seus agents. El propietari d’un animal que hagi intervingut en mossegades o 
agressions en general, ho ha de comunicar immediatament a la Policia Local. 
 



Els centres sanitaris i els centres veterinaris de Vilafranca han de notificar les 
agressions de què tinguin coneixement (Decret 170/2002) al Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat i al Servei de Salut de l’Ajuntament. 
 
2. Quan les autoritats sanitàries municipals ho creguin adient poden obligar a recloure 
l’animal agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període 
d’observació veterinària. Les despeses d’estada de l’animal a la canera aniran a 
càrrec del propietari. 
 
Article 11.- Sacrifici d’animals  
 
Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari, 
utilitzant mètodes que impliquin evitar sofriment amb una pèrdua immediata de 
coneixement. Cal respectar allò que disposa el Decret 250/2000, de 24 de juliol, pel 
qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de 
sacrificar. 
 
Pel què fa al sacrifici dels animals en les instal·lacions per al seu manteniment i en els 
nuclis zoològics en general, s’ha d’estar a allò que disposi la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Ajuntament, sota criteri veterinari i previ informe del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat, pot aïllar o comissar els animals de companyia si 
s’ha diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a les persones. 
 
 
Capítol III.- Identificació i inscripció d’animals de companyia 
 
 
Article 12.- Identificació d’animals 
 
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar de 
forma indeleble els seus animals amb un dels sistemes (implantació de microxip 
homologat d’ identificació electrònica o altres sistemes admesos reglamentàriament). 
La identificació és indispensable per a fer el cens de l’animal i realitzar-ne qualsevol 
transacció. 
 
Article 13.- Cens de gossos i gats 
 
 1. Els propietaris o posseïdors de gats o gossos amb residència a Vilafranca  estan 
obligats a inscriure llurs animals en el registre censal de gossos i gats, facilitant com a 
mínim, les dades del propietari i/o posseïdor, la cartilla sanitària de l’animal i les dades 
d’identificació d’aquest. Feta la inscripció, es lliurarà a la persona interessada una 
placa identificativa pel gos o pel gat que s’ha de situar en el collar de l’animal de forma 
permanent quan circuli pels espais o les vies públiques, on ha de constar el nombre 
censal, el nom de  l’animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora. 
 
2. La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi s’ha de 
realitzar en un termini de trenta dies a comptar a partir de la data de naixement, 
d’adquisició, o de canvi  de residència de l’animal. 
 



3. En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal  s’ha 
d’incloure  un apartat específic  per als gossos potencialment perillosos . Cal 
especificar la raça i les circumstàncies determinants de la possible perillositat dels 
gossos. 
 
4. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics  de  companyia  han de notificar a 
l’Ajuntament, en el termini d’un mes, la defunció o desaparició dels seus animals. 
També s’han de notificar dins del mateix termini les baixes, les cessions i els canvis de 
residència o del sistema o codi d’identificació. 
 
 
TÍTOL III.- PRESÈNCIA  D’ANIMALS  A LA VIA PÚBLICA  
 
 
Capítol I.- Animals a la via pública 
 
 
Article 14.- Circulació de gossos pels espais públi cs 
 
Als espais o les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja, de cadena 
escorredora o similar  i de collar, amb la seva identificació censal. En tots els casos, 
han d’anar sempre subjectes. La placa identificativa és exigible tant respecte a gossos 
com a gats, i s’ha  d’adaptar al collar de l’animal. 
 
L’Ajuntament pot obligar en casos determinats justificats a la col·locació de morrió als 
gossos, encara que no tinguin la consideració objectiva de potencialment perillosos. 
 
Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en 
els rètols informatius oficials col·locats al municipi. 
 
Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts i estanys i a les lleres de les 
rieres. També es prohibeix donar qualsevol mena de menjar als animals a les vies 
públiques, i també en altres indrets com portalades, finestres, terrasses i balcons. 
 
Article 15 .- Entrada de gossos a certs establiment s 
 
Es prohibeix l’entrada i l’estada de gossos en establiments de fabricació, venda, 
emmagtematge, transport o manipulació d’aliments, bars, cafeteries, restaurants o 
similars, pisicines públiques i espectacles públics, esportius i culturals. Els titulars 
d’aquests locals han de senyalitzar la prohibició esmentada. Quant al trasllat d’animals 
a través dels mitjans públics, s’ha de complir la normativa general.  
 
S’execptuen d’aquesta prohibició els gossos guia o pigalls de les persones invidents. 
 
Article 16.-  Recollida o captura d’animals   
 
Els animals abandonats, perduts o ensalvatgits han de ser recollits i controlats per 
l’Ajuntament o per l’entitat a la qual l’Ajuntament hagi encomanat aquestes funcions, i 
mantinguts en els establiments corresponents. La captura en viu de gossos i gats 
ensalvatgits s’ha de fer amb caràcter general per mètodes d’immobilització a distància. 
L’Ajuntament, a través de l’entitat o establiment competent (Centre d’acollida 



d’Animals Domèstics, CAAD)  es fa càrrec dels animals abandonats o perduts fins que 
siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats. El termini per a recuperar un animal 
sense identificació és de vint dies. L’animal s’ha de lliurar amb la identificació 
corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades. 
 
Si l’animal porta identificació, s’ha d’avisar la persona propietària, la qual disposa d’un 
termini de deu dies per a recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses 
ocasionades. Si passat aquest termini no és recollit, se li ha de donar un nou avís i 
reobrir un nou termini de deu dies, un cop transcorregut el qual l’animal pot ser cedit, 
acollit temporalment o adoptat, d’acord amb la legislació vigent sobre protecció dels 
animals, sens prejudici de la sanció corresponent a l’antic propietari.  
 
L’Ajuntament  o l’entitat supramunicipal que tingui atribuïda la facultat, han de 
confiscar els animals de companyia si hi haguessin indicis que se’ls maltracta o 
tortura, si presentessin símptomes d’agressions físiques, desnutrició, atenció 
veterinària deficient o si es trobessin en instal·lacions indegudes, sens prejudici de la 
sanció corresponent al propietari de l’animal. 
 
Article 17.- Animals salvatges urbans 
 
L’Ajuntament està facultat per intervenir en la resolució dels problemes que ocasionin 
els animals salvatges urbans, quan siguin perjudicials i nocius per a la salubritat 
pública. 
 
Es prohibeix donar menjar als animals salvatges urbans, a excepció d’aquelles 
persones que disposin d’un permís especial per a fer-ho que pot atorgar l’autoritat 
municipal, o bé en aquells indrets en què l’Ajuntament excepcionalment ho autoritzi. 
 
Capítol II.- Dejeccions a la via pública 
 
 
Article 18.- Precaucions dels posseïdors 
 
Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les dejeccions 
fecals les voraries, carrers, zones de vianants, parcs, zones enjardinades i llocs en 
general destinats al trànsit, i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el 
mobiliari urbà. 
 
Article 19.- Recollida d’excrements 
 
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i a retirar els excrements  de 
l’animal de forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari, la part de la via, 
espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. 
 
2. Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb 
bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries (els 
verds de rebuig) o als específics per aquesta finalitat. Queda prohibit dipositar-les a 
les papereres públiques o al clavegueram. 
 
3. En el cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat 
municipal han de requerir al propietari o a la persona que condueixi aquest animal, 



perquè procedeixi a retirar les dejeccions. La desatenció del requeriment ha de ser 
objecte de sanció, la qual és compatible amb la corresponent a l’incompliment de les 
obligacions establertes en aquest article. 
 
 
TITOL IV. MERCATS D’ANIMALS VIUS 
 
 
Art. 20.-   Mercats d’animals vius 
 
S’aplica aquest títol als mercats amb presència d’animals vius (mercat del dissabte, 
Fira del Gall, etc.). 
 
 S’estableixen les prescripcions generals següents: 

1. Condicions bàsiques de les parades de venda: 

- Les gàbies o instal·lacions han de ser correctes des del punt de vista 
higienicosanitari, i s’han de poder netejar de forma fàcil i amb algun sistema 
d’aïllament perquè l’animal no estigui en contacte amb les seves deposicions. Els 
animals han de disposar d’espai suficient, com a mínim, per poder jeure i tenir un cert 
grau de moviment. 

- Els animals han d’ésser convenientment abeurats i alimentats. 

- Els animals han d’estar convenientment protegits per evitar que les condicions 
meteorològiques i ambientals adverses els puguin afectar negativament. 

- És prohibida la venda d’animals als menors de 16 anys i a incapacitats sense 
l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia. 

2. Transport fins al mercat o des del mercat: 

- Els animals han de disposar d’espai suficient si se’ls trasllada d’un lloc a un altre.  Els 
mitjans de transport o els embalatges han de protegir els animals de la intempèrie i de 
les diferències climàtiques intenses. 

- Durant el transport els animals han d’ésser abeurats i han de rebre una alimentació  
apropiada a intervals convenients. 

 3. Espècies: 

- És prohibida la venda tant d’animals vius de la fauna autòctona protegida, com de les 
seves parts o derivats. 

- És prohibida la venda ambulant d’animals de companyia (gos i gat). 

- La venda d’aus exòtiques està supeditada  a la regulació del Conveni de Washington 
(CITES).   Només es poden vendre les que es consideren d’abast i aquelles que no 
superin els 20 cm. 

4. S’ha de tenir en compte i complir el  Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre 
regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya. 

 
 
TÍTOL V.- INFRACCIONS I SANCIONS EN MATÈRIA DE PROT ECCIÓ DELS 
ANIMALS  



 
Article 21.- Infraccions 
 
És aplicable el règim d’infraccions i sancions que preveu la Llei 22/2003, de 4 de juliol, 
de protecció dels animals, i la resta de la normativa vigent en la matèria. 
 
En els supòsits de maltractaments d’animals, d’abandó d’animals en condicions que 
pugui perillar la seva vida o integritat o d’altres conductes tipificades com a delicte o 
falta en el Codi Penal, podran trametre’s les actuacions a l’autoritat competent per a la 
seva persecució penal. 
 
Particularment, a  l'efecte d'aquesta Ordenança, i sens perjudici d’allò que preveuen 
les disposicions legals, les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus. 
 
Article 22 .- Infraccions lleus 
 
Són infraccions lleus: 
 
a) La possessió d'un gos, d’un gat, o un altre animal subjecte a registre, no inscrit en 
el registre censal. 
b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació i/o de 
tractament obligatori. 
c) La venda d'animals de companyia als menors de setze anys i a incapacitats sense 
l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia. 
d) La donació d'un animal de companyia com a premi o recompensa.  
e) El transport d'animals amb vulneració dels requisits legals. 
f) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar, o 
incomplir els requisits relatius a aquesta identificació. 
g) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals, i fer exhibició 
ambulant d’animals com a reclam. 
h) No evitar la fugida d’animals, i maltractar animals si no els produeix resultats lesius. 
i) No donar als animals l’atenció veterinària necessària, si això no els causa perjudicis 
greus. 
j) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades 
des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si no els comporta 
un risc greu per  a la salut. 
k) Tenir animals en terrasses, patis, balcons, celoberts i altres indrets on puguin 
causar molèsties al veïnat, o causar en general els animals molèsties al veïnat. 
l) No disposar de rètol que adverteixi de l’existència d’un gos de guarda o vigilància. 
m) No facilitar les dades personals i les de l’animal en casos de mossegades, 
agressions o lesions. 
n) No comunicar a l’Ajuntament  la defunció o la desaparició d’animals, o els canvis de 
dades que hagin de tenir accés en el registre. 
o) No complir les condicions sobre circulació de gossos per les vies públiques a què 
es refereix l’article 14. 
p) L’entrada de gossos en establiments als quals tenen prohibit l’accés, i l’admissió 
d’aquest accés. 
q) No complir les condicions sobre dejeccions del animals que preveuen els articles 18 
i 19, i també negar-se previ requeriment a retirar les dejeccions, essent les dues 
infraccions descrites de caràcer independent. 
r) Donar de menjar als animals, o banyar-los, a la via pública. 



s) Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança o de la normativa aplicable que no 
hagi estat tipificada de greu o molt greu. 
 
Article 23 .- Infraccions greus 
 
Són infraccions greus: 
  
a) El manteniment dels animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higiènicosanitari, 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 les condicions i els requisits previstos per la llei i per 
aquesta Ordenança, i la manca d’inscripció en el Registre de nuclis zoològics. 
d) Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni control veterinaris. 
e) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i altres certàmens autoritzats. 
f) Incomplir l’obligació de vendre els animals desparasitats i lliures de malalties. 
g) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals. 
h)Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus 
per a la salut, fer matances públiques d’animals, fer un ús no autoritzat d’animals en 
espectacles i instal·lar atraccions firals de cavallets en què s’utilitzen animals. 
i) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 
d’instal·lacions que allotgin animals. 
j) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut. 
k) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc 
per a l’animal. 
l) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.   
 
Article 24 .- Infraccions molt greus 
 
Són infraccions molt greus: 
  
a) Sacrificar gats i gossos, tret dels casos autoritzats. 
b) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt 
greus per a la salut. 
c) Esterilitzar animals, practicar mutilacions i sacrificar animals sense control veterinari 
o en contra de les condicions legals. 
d) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar-hi.   
e) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades 
des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són 
molt greus. 
f) L'abandó d'un animal de companyia, si s’ha fet en unes circumstàncies que els 
puguin comportar danys greus. 
g) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 
 
 
Article 25.- Sancions   
 
1. Les infraccions comeses són sancionades amb multes fins a 20.000 euros. 
 



2. 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 en el moment 
de l’aixecament de l’acta d’inspecció o la denúncia. En aquest sentit, es poden 
comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi indicis racionals 
d’infracció de les disposicions de la llei, reglament o Ordenança, i les despeses 
relacionades amb el comís van a càrrec de la persona causant de les circumstàncies 
que l’han determinat,. 
 
3. La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot 
comportar el tancament temporal de les instal·lacions, els locals o els establiments, i 
també la inhabilitació per a la tinença d’animals per un període de dos mesos a cinc 
anys. 
 
Article 26.- Diferents sancions aplicables i criter is de graduació (incorporada nova 
redacció punts 26.1 i 26.5 . Acord del Ple Municipal del 23-07-2013 en vigència des del  22-10-2013) 
 
1.Les infraccions lleus són sancionables amb una multa de 150 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”. 
 
 
2. En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte per a 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. 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions. 
d) La irreparabilitat dels danys causats. 
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 un requeriment previ. 
 
3. Davant la comissió d’infraccions lleus, es poden dur a terme actuacions d’educació 
ambiental o d’advertiment, sense necessitat d’incoar un procediment sancionador. 
També poden substituir-se per aquestes actuacions, totalment o parcialment, les 
sancions pecuniàries per infraccions lleus. S’admet que l’import de la multa es 
compensi, amb el consentiment de la persona interessada, per col·laboracions amb 
societats protectores d’animals o amb centres d’acollida, assistència a cursos o 
xerrades sobre el benestar dels animals, neteja de dejeccions d’animals en espais 
públics i altres mesures anàlogues. 
 
4. La imposició de sancions per infraccions lleus correspon a l’alcalde o al regidor o 
regidora en qui delegui. Quan es tracti de d’infraccions greus o molt greus la 
competència sancionadora correspon als òrgans de la Generalitat previstos per la llei, 
llevat que s’hagi portat a terme la delegació de competències adient a favor de 
l’Ajuntament. 
 
5. a) El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les 
garanties constitucionals i legals aplicables; s’aplicarà en tots els casos, amb 
independència de la qualificació de la infracció, de l’import de la sanció pecuniària i 



de si es tracta o no d’una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment 
abreujat previst a l’article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competències de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
b) Un cop dictat l’acord d’iniciació del procediment sancionador, la persona 
instructora nomenada ha de formular una proposta de resolució en què s’han 
d’exposar els fets imputats a la persona expedientada, les infraccions que aquests 
poden constituir, les sancions aplicables que es proposen, l’autoritat competent per 
a resoldre i la normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de 
resolució s’ha de notificar a les persones interessades, juntament amb l’acord 
d’iniciació del procediment i la indicació que es tracta d’un procediment abreujat, 
per tal que en el termini de deu dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta 
infracció és greu o molt greu) puguin aportar i proposar les proves de les quals 
intentin valer-se, i al�legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets 
o interessos.  
 
c) Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i 
abonen voluntàriament les sancions pecuniàries proposades en la proposta de 
resolució, en el mateix termini de deu dies (quinze dies si es tracta d’infracció greu 
o molt greu) des de la seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100 de 
reducció de l’import de la multa. Realitzat el pagament voluntari, es té per conclòs 
el procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per 100, 
renúncia a presentar al�legacions, finalització del procediment i de la via 
administrativa sense la necessitat d’una resolució expressa i obertura del termini 
per a interposar recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament. 
 
d) Transcorregut aquest termini de deu o quinze dies, si no s’ha fet el pagament, i 
després de l’eventual pràctica de la prova, l’instructor, sense cap altre tràmit, ha 
d’elevar l’expedient a l’alcalde o al regidor o regidora en qui l’alcalde hagi delegat, 
per tal que s’adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són 
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa”. 
 
 
TITOL VI.- GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLO SOS 
 
Capítol I.- Definició i llicència administrativa ob ligatòria 
 
Article 27.- Definició de gos perillós  
 
Es consideren gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d’una de 
les circumstàncies següents: 
 
Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, o que 
presentin un caràcter marcadament agressiu. 
Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la 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 bull terrier, american staffordshire, tosa 
japonés, tosa inu i akita inu. 
Gossos que reuneixin totes o la majoria d’aquestes condicions: 
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 



- Marcat caràcter i gran valor. 
- Pèl curt. 
- Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm., alçada a la creu entre 50 i 70 cm. i pes superior a 
20 kg. 
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i 
bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
- Coll ample, musculós i curt. 
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles amb arc i llom musculat i curt. 
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt 
musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 
L’Ajuntament pot determinar la potencial perillositat dels gossos amb caràcter agressiu 
o que hagin protagonitzat agressions, d’acord amb criteris objectius i previ informe 
d’un /una veterinari/ria amb habilitació suficient. 
 
Article 28.- Majoria d’edat i llicència 
 
Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós han de ser 
obligatòriament majors d’edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència administrativa 
municipal. 
 
Article 29.- Requisits per a l’atorgament de llicèn cia   
 
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció 
d’animals potencialment perillosos s’han de complir els següents requisits: 
 
- Ser major d’edat 
- Els titulars han d’inscriure els gossos en el registre censal del municipi. 
- Els gossos han de dur el microxip identificatiu. S’ha de presentar el document de la 
identificació mitjançant microxip emès pel nucli zoològic de procedència de l’animal. 
- S’ha de presentar  una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, la qual ha de fer referència a 
les dades d’identificació de l’animal. Aquesta pòlissa ha de tenir una vigència mínima 
d’un any. 
- No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 
del Decret 170/2002, d’11 de juny. 
- Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del Decret 
170/2002, d’11 de juny. 
- Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, 
d’11 de juny i en relació amb els delictes que s’hi esmenten. 
 
L’Ajuntament lliurarà un carnet acreditatiu a les persones que disposin d’aquesta 
llicència. Aquest carnet es renovarà anualment coincidint amb la renovació de la 
pòlissa d’assegurança. Amb aquesta finalitat el titular de la llicència haurà de 
presentar a l’Ajuntament el corresponent rebut de pagament. 
 
Article 30.- Validesa de la llicència 
 
La llicència té un període de validesa de cinc anys. No obstant, la llicència perd la seva 
vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits 
exigits. 



 
 
Capítol II.- Mesures de seguretat 
 
Article 31.- Condicions de circulació i estada 
 
1. La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix 
que la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa o el 
carnet acreditatiu a què es refereix aquesta Ordenança, així com la xapa censal que 
acredita la inscripció de l'animal al registre municipal d'animals potencialment 
perillosos (apartat específic del registre general que preveu aquesta Ordenança). 
 
2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports 
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment 
perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible 
de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió homologat i adequat per a la 
raça, i no es permet portar més d’un d’aquests gossos per persona.  
 
3. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques especials següents, a fi d’evitar que els animals  en surtin i cometin 
danys a tercers: 
 
Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
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 puguin desencaixar o obrir 
ells mateixos els mecanismes de seguretat. 
El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que hi ha un gos 
d’aquest tipus. 
La sostracció o pèrdua de l’animal ha de ser comunicada pel seu titular al responsable 
del registre d’animals de l’Ajuntament immediatament. 
 
4. Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la, 
terrassa o pati han d’estar lligats, llevat que es disposi d’un habitacle amb l’alçada, la 
superfície i el tancament adients per a protegir les persones o animals que accedeixin 
o s’acostin a aquests llocs. 
 
5. En els casos de gossos que presentin comportaments agressius patològics no 
solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, es pot 
considerar sota criteri facultatiu l’adopció de mesures com la castració o el sacrifici de 
l’animal. 
 
 
Capítol III.- De les Infraccions i sancions per a l a tinença i conducció d’animals 
perillosos 
 
Article 32.- Infraccions per la tinença i conducció  d’animals perillosos 
1. Als efectes d’aquesta Ordenança, les infraccions específiques  en matèria d’animals 
perillosos (s’apliquen també les establertes respecte de la resta dels animals) es 
classifiquen en lleus, greus i molt greus.  
 



2. Són infraccions lleus:  
 
a) No inscriure el gos al registre específic (apartat específic) de l’Ajuntament.  
b) b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.  
 
3. Són infraccions greus:  
 
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que 
alberguin gossos potencialment perillosos. 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.  
c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.  
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres 
de cria. 
e) Portar els gossos deslligats i/o sense morrió a les vies públiques, a les parts 
comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.  
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades 
judicialment o governativament de tenir-ne.  
g) No disposar de la corresponent llicència. 
 
4. Són infraccions molt greus:  
 
a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades. 
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen 
legalment.  
 
Article 33.- Prescripció 
 
1. Els terminis de prescripció de les infraccions d’aquest Títol VI són de tres anys per a 
les molt greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptadors des de 
la data de la comissió de la infracció.  
 
2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, 
dos anys per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data en què la 
resolució sancionadora esdevé ferma.   
 
Article 34.-Sancions en general  (incorporada nova redacció punt 34.1 . Acord del Ple Municipal 
del 23-07-2013 en vigència des del  22-10-2013) 
 
1.  Les infraccions comeses contra el que disposa aquest Títol VI són sancionades 
amb multes de 150 euros a 30.050,61 euros” . 
 
2. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la 
infracció. També es pot acordar el comís de l’animal amb caràcter preventiu quan hi 
hagi indicis racionals d’infracció i fins la resolució de l’expedient, essent les despeses 
ocasionades a compte de qui comet la infracció. 
 
Article 35.- Sancions específiques i criteris de gr aduació  (incorporada nova redacció 
punts 35.1 . Acord del Ple Municipal del 23-07-2013 en vigència des del  22-10-2013) 
 
1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 150 euros, les greus 
amb una multa de 151 euros a 1.502, euros i les molt greus amb una multa de 



1.503 euros a 30.050 euros. Tanmateix, si la conducta es troba tipificada també en 
el Títol V d’aquesta Ordenança en relació amb els animals en general, s’ha d’aplicar 
la sanció més greu que correspongui. 
 
2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per a 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. 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.   
 
Article 36.- Competència sancionadora 
 
1. L’alcalde, o el regidor o regidora amb delegació, són competents per a sancionar 
les infraccions lleus. Les greus o molt greus les ha de sancionar el ple municipal. 
 
Disposició derogatòria 
 
Quan entrarà en vigor aquesta Ordenança, restarà derogat el Títol IV (relatiu a la 
tinença i control d’animals) de l’Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana i 
la protecció de l’entorn urbà, aprovada definitivament pel ple municipal el dia 9 de 
maig de 1995. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la província.  
 

----ooOOoo---- 
 
 
Diligència.-   
A)  Per fer constar que la present Ordenança ha estat aprovada pel Ple Municipal del dia 15 de 
juny de 2004 i publicada íntegrament en el BOP 195 de 14-08-2004. 
 

B) El Ple Municipal celebrat el dia 23-07-2013 va aprovar les modificacions dels articles 26.1;  

26.5;  34.1 i 35.1 i es van publicar al BOP 022013024294 del 21-10-2013. El present text refós 

que resulta de les modificacions aprovades, ha entrat en vigor el 22-10-2013. 

Vilafranca del Penedès, 22-10-2013 

El secretari, 

 

 

Francesc Giralt i Fernàndez. 


