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ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS 

 
TÍTOL I. NORMES GENERALS 
 
Article 1. 
L’objecte d’aquesta ordenança és regular la tinença d’animals en la seva 

convivència amb les persones, prevenir els possibles riscos per a la salut pública, 

fer respectar els drets dels animals, reduir al màxim les pèrdues i abandonaments 

d’animals, a més de preservar la tranquil·litat, la convivència i la seguretat de les 

persones.  

 

Article 2.  
La tinença de tota mena d’animals, resta subjecta al compliment d’aquesta 

ordenança i al que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, així com la resta de la 

normativa que sigui d’aplicació, i la que la complementi, la modifiqui o la 

substitueixi. 

 

Article 3. 

Als efectes de la present ordenança, s’entén que la definició de les categories 

dels animals és la que recull l’article 3 del D.L. 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals 

 

TÍTOL II. SOBRE  LA TINENÇA D’ANIMALS  
 
CAPITOL I. Normes de caràcter general 
 
Article 4. 
L’ajuntament autoritza, amb caràcter general, la tinença d’animals domèstics en 

els domicilis particulars sempre que reuneixin les condicions higièniques adients 
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per allotjar-los i que no provoquin cap situació de risc sanitari, perill o molèsties 

als veïns o, per a les persones que hi conviuen. 

 

Article 5. 

Els propietaris d’animals de companyia estan obligats a proporcionar-los  

l’alimentació i les cures adients, tant de tractaments preventius de malalties com 

de guariments, a aplicar les mesures sanitàries preventives que l’autoritat 

municipal disposi, i també a  facilitar-los un allotjament d’acord amb les exigències 

pròpies de la seva espècie. 

 

Article 6. 
Les persones que utilitzin gossos per a la vigilància, els hauran de procurar 

aliments, allotjament i cures adequades, els hauran de tenir inscrits en el cens de 

gossos i hauran d’advertir,  mitjançant un rètol,  la seva presència. 

 

Article 7. 

D’acord amb la legislació vigent queden expressament prohibides les actuacions 

següents, respecte dels animals: 

 

1) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que 

els produeixi sofriment o danys físics o psicològics. 

 

2) Abandonar-los 
 

3) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals 

se’ls mati, fereixi o hostilitzi. 

 

4) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènicosanitari, 

de benestar i de seguretat de l’animal. 

 

5) No facilitar-los l’alimentació suficient 
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6) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.  

 

7) Vendre animals a menors de 16 anys i a persones incapacitades jurídicament 

sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la tutela. 

 

8) Totes les altres prohibicions fixades a l’article 5 de la Llei de Protecció dels 

Animals. 

 

Article 8. 
El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 

persona propietària, és responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que 

ocasionin a les persones, als objectes, a les vies i als espais públics i al medi 

natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació Civil aplicable. 

 
CAPÍTOL II Normes sanitàries 

 

Article 9. 
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 d’una targeta sanitària. 

 

Article 10. 
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. 

 

2. Quan les autoritats sanitàries ho considerin, podran obligar a recloure l’animal 

agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període d’observació 

veterinària. 
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3. En el cas que l’animal tingui propietari, les despeses d’estada de l’animal a la 

canera aniran a càrrec seu. 

 

Article 11. 

Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un 

veterinari, i en la mesura que sigui tècnicament possible, de manera instantània, 

indolora i amb atordiment previ de l’animal. 

 
CAPÍTOL III Identificació i inscripció 
 

Article 12. 
 Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar 

els animals amb un microxip homologat, el qual és indispensable per inscriure’l al 

cens municipal. 

 

Article 13. 

 1. Els propietaris o posseïdors de gats, gossos i fures  estan obligats a inscriure 

llurs animals en el  cens municipal d’animals de companyia, fent constar les dades 

d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i la 

resta de dades que siguin necessàries en compliment de la normativa que reguli 

aquest apartat. 

 

2. La inscripció dels animals de companyia en el cens municipal d’animals de 

companyia es realitzarà en un termini de tres mesos a comptar a partir de la data 

de naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició, de canvi  de residència 

de l’animal. També caldrà comunicar, en el termini de trenta dies, la mort de 

l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens. 

 

 TÍTOL III. PRESÈNCIA  D’ANIMALS DE COMPANYIA A LA VIA PÚBLICA  

 

 CAPÍTOL I. Animals a la via pública 
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Article 14. 
 A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar, amb 

la seva identificació censal. 

 

Article 15. 
 Han de circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels quals sigui  raonablement 

previsible, ateses la seva naturalesa i característiques i tots aquells que estiguin 

considerats gossos potencialment perillosos  en la Llei 10/99, de 30 de juliol.  

 

Article 16. 

Els propietaris de gossos, queden obligats a respectar les indicacions contingudes 

en els rètols informatius oficials col·locats al municipi. 

 

Article 17. 

No es permet rentar els animals a la via pública ni a les fonts del terme municipal, 

ni fer-los beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques. 

 

Article 18. 

Resta expressament prohibit: 

 

1.  L’entrada de gossos, gats i altres animals a tota mena de locals destinats a la 

fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació 

d’aliments. Les persones titulars d’aquests establiments han de senyalitzar de 

forma visible aquesta prohibició. 

 

2. La circulació o permanència de gossos o altres animals a les piscines 

públiques. 

 

3. L’entrada de gossos, gats i altres animals als parcs infantils, per tal d’evitar les 

deposicions i les miccions dins d’aquests espais.  
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4. Les anteriors limitacions i prohibicions, no seran d’aplicació als gossos 

d’assistència que acompanyen persones amb alguna discapacitat, d’acord amb la 

normativa vigent que regula els gossos d’assistència. 

 
5. Fixar cartells o anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no 

consti el número de nucli zoològic del centre venedor o donant. 

 

6. Alimentar els animals a la via pública, parcs, solars o altres espais públics, ni a 

les portalades, finestres, terrasses i balcons. 

 
 CAPÍTOL II. Deposicions a la via pública 

 

Article 19. 
 Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les 

deposicions fecals o residus alimentaris les voravies, els carrers, les places i/o els 

restants espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el 

mobiliari urbà. 

 

Article 20. 
 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. 

 

Article 21. 

Les deposicions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb 

bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries. 

Queda prohibit dipositar-les a les papereres públiques o al clavegueram. 

 
TITOL IV GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
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CAPITOL I. Definició i llicència administrativa obligatòria 
 
Article 22. 

S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més 

d’una de les circumstàncies següents: 

 

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 

 

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 

 

c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: 

akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, 

mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire 

bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra), terrier 

staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA) i tosa 

japonès (Tosa inu). 

 

d) Els que preveu l’article 2 del RD 287/2002 

 

Article 23. 

Les persones que tinguin un gos potencialment perillós, han de ser majors d’edat i 

han de sol·licitar i obtenir una llicència administrativa municipal. 

 

Article 24.  

Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença i 

conducció d’animals potencialment perillosos, cal complir els requisits següents: 

 

a) Ser major d’edat 

 

b) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra 

la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, 
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associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per 

resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La 

persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat emès 

pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.  

 
c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de 

les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 

de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant 

això, no serà impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la 

llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre 

que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada 

hagi estat complerta íntegrament.  

 

Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que 

hagi comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la 

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 

perillosos.  

 

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos 

potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès 

pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir 

autoritzats pel Departament de Salut. Aquest certificat s’haurà d’emetre amb la 

comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i aptitud 

psicològica, de conformitat amb el que estableix l’article 6 del Reial decret 

287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència establerta a l’article 7 del mateix 

Reial Decret.  

 

e) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per 

danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, d’acord amb el 

que estableix l’article 3.4 de la Llei  
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Article 25. 
La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys podent ser renovada per 

períodes successius de la mateixa duració. No obstant, la llicència perdrà la seva 

vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels 

requisits exigits. 

 

CAPITOL II. Mesures de Seguretat 
 

Article 26. 
1) La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics 

exigirà que la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència 

administrativa, així com el certificat acreditatiu de la inscripció de l'animal al 

Registre Municipal d'animals potencialment perillosos. 

 

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, i en cap cas 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 següents, a fi d’evitar que els animals  en surtin i 

cometin danys a tercers: 

 

a. 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. 

 

b. 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 
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animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de 

seguretat i sortir del recinte. 

 

c. El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment 

que hi ha un gos d’aquest tipus. 

 

TÍTOL V. REGIM SANCIONADOR 
 

Article 27. 
1. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions o 

omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal i com apareixen 

tipificats en els diferents articles de desenvolupament. 

 

2. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que 

les cometin i les persones a qui per la llei s’atribueixi els deures de preveure la 

infracció administrativa. 

 

Article 28. 
 

1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, 

greus i molt greus. 

 

2. Són infraccions en matèria de protecció de control i tinença d’animals les 

tipificades com a lleus, greus i molt greus al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 

d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i a la 

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, 

així com les disposicions amb rang de Llei que substitueixin o modifiquin les 

anteriors.   

 

Article 29. 
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A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article anterior, 

són faltes lleus per infracció d’aquesta ordenança, les següents: 

- Alimentar qualsevol tipus d’animals a les vies públiques i als espais públics. 

- Rentar els animals a les vies públiques 

- No recollir els excrements dels gossos de les vies i dels espais públics, dipositar-

los fora dels llocs indicats en aquesta ordenança i deixar orinar els animals a les 

façanes d’edificis i/o mobiliari urbà. 

-No senyalitzar les instal·lacions que allotgin gossos considerats potencialment 

perillosos. 

- Disposar d’instal·lacions inadequades que alberguin gossos potencialment 

perillosos, a la normativa aplicable. 

- L’entrada d’animals als establiments als quals tenen prohibit l’accés. 

- La presència d’animals a les piscines públiques 

- La presència d’animals als parcs infantils 

- La circulació d’animals en espais i vies públiques, sense corretja o cadena i 

collar o qualsevol altre mètode de subjecció adient. 

- Incomplir les obligacions d’inscripció al registre censal municipal d’animals de 

companyia i les posteriors comunicacions preceptives. 

- No dur la llicència administrativa per part de la persona propietària o conductora 

que passegi per la via pública o per qualsevol espai públic, un gos potencialment 

perillós. 
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- Incomplir l’obligació de registrar els animals de companyia. Mitjançant un 

microxip homologat. 

- Qualsevol altra infracció d’aquesta ordenança o de la normativa aplicable que no 

hagi estat tipificada de greu o molt greu. 

Article 30. 

A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article 29, són 

faltes greus per infracció d’aquesta ordenança, les següents: 

 

- No presentar la documentació sanitària ni els certificat veterinari de l’animal 

agressor quan siguin requerits. 

- Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap 

risc per a l’animal. 

- Quan un animal  domèstic  provoqui de manera demostrada, una situació de 

perill, de risc o de molèsties per als veïns, per a  altres persones o per a altres 

animals. 

- La venta d’animals a menors de 16 anys o a persones incapacitades 

jurídicament sense autorització dels tutors o de les persones que tinguin atribuïda 

la pàtria i potestat. 

- Negar-se a subministrar dades o informació necessària sol·licitada per l’autoritat  

competent o pels seus agents en el compliment de les seves funcions o 

documentació falsa inexacta, incompleta o que, implícitament o explícitament, 

indueixi a l’error. 

- Negar-se, previ requeriment, a retirar les deposicions dels animals de les vies 

públiques i dels espais públics. 
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- L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta ordenança, quan 

tinguin transcendència greu per a la higiene, la seguretat i/o la tranquil·litat dels 

ciutadans i ciutadanes. 

- Reincidir en la comissió d’infraccions lleus, durant l’últim any. 

Article 31. 

Tenen la consideració d’infraccions molt greus, d’acord amb el que disposa 

l’article 44.4 del DL 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de protecció dels animals: 

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt 

greus per a la salut. 

b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats per l’article 11.2 del 

DL 2/2008. 

c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin 

comportar danys greus. 

d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc sense 

l'autorització corresponent del departament competent en matèria de medi 

ambient. 

e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, 

d'animals de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar una 

alteració ecològica greu. 

f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense 

control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per Llei. 

g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en 

aquest tipus d'actes. 



 

- 14 - 
 

h) 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. 

i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i 

l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la 

fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o 

en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol. 

j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, 

l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex 

de la Llei de protecció dels animals amb les categories A i B, i també de parts, 

d'ous i de cries d'aquests exemplars. 

k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any. 

Article 32. 
 

1. Per imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades per 

aquesta ordenança, cal seguir el procediment sancionador regulat pel Decret 

278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als 

àmbits de competència de la Generalitat, i també la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 

2. La competència per a la imposició de les sancions derivades d’infraccions lleus, 

greus i molt greus d’aquesta ordenança, correspon a l’alcalde, a excepció de: 

 

a) Les infraccions relacionades amb la tinença de gossos potencialment 

perillosos, la competència de les quals correspon: 
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1. Als delegats territorials del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca I Medi Natural i als alcaldes (prèvia 

delegació), per a les lleus.  

 

2. Al director o directora general del Medi Natural i als plens 

dels ajuntaments (prèvia delegació), per a les greus.  

 

3. Al conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, en el cas de les infraccions molt 

greus.  

 

b) La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions 

tipificades en el DL 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei de protecció dels animals, correspon: 

 

1. Al director o a la directora dels serveis territorials del 

departament competent en matèria de medi ambient, si es 

tracta d’infraccions lleus i greus. 

 

2. Al conseller o la consellera del departament competent en 

matèria de medi ambient, si es tracta d’infraccions molt greus. 

 

Article 33. 
 

1. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta ordenança 

poden ser sancionades: 

 

a) Les infraccions lleus, amb multa de 30 euros fins a 100 euros. 

b) Les infraccions greus, amb multa de 101 euros fins a 150 euros 

c) Les infraccions molt greus, amb multa de 151 euros fins a 300 euros 
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2. Les infraccions tipificades en el DL 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de protecció dels animals, es sancionen amb les quantia de 

les multes i els criteris prevists a l’article 46 del DL 2/2008. 

3. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la 

reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització 

pels danys i perjudicis causats pels fets constitutius d’infracció. 

 

Article 34.  
 

1. Criteris que cal tenir en compte per a graduar la quantia de les multes: 

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 al medi ambient o l'elevat cost de 
reparació. 

e) El volum de negoci de l'establiment. 

f) La capacitat econòmica de la persona infractora. 

g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció. 

h) El fet que hi hagi requeriment previ. 

 

Disposició Addicional primera. 
 
En tot allò que no estigui regulat en la present ordenança, s’estarà al que disposin 

el DL 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 
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potencialment perillosos; la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 

jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; i la Llei 8/2003, de 24 

d’abril, de sanitat animal, i reglaments de desenvolupament així com aquella altra 

normativa que les complementin, modifiquin o substitueixin. 

 

Disposició Final. 
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació del seu text 

íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i romandrà vigent fins que 

s’acordi la seva modificació o derogació. 

 
 
 
 


