1998/13724 - AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Edicte
L'Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 1 d'octubre de 1998, va adoptar l'acord d'aprovació
definitiva de l'Ordenança sobre tinença d'animals en el terme municipal de Vila-seca.
D'acord amb el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de bases del règim local es publica,
mitjançant el present edicte, el text íntegre de l'ordenança aprovada, la qual entrarà en vigor
quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils a què fa referència l'article 65.2 de la
Llei 7/1985, de bases del règim local.
ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D'ANIMALS
Títol I
Objectiu i àmbit d'aplicació.
Article 1.
Aquesta Ordenança regula la tinença d'animals de companyia en el terme municipal de Vilaseca.
Amb aquesta intenció, l'ordenança té en compte les molèsties i els perills que poden ocasionar
els animals, a banda del valor i el benefici que pot representar la seva companyia per a les
persones.
L'ordenança serà d'aplicació supletòria de la Llei de protecció dels animals, de la Llei que
regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall
i dels respectius desplegaments reglamentaris.
Article 2.
S'entenen com a animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de
viure amb les persones, en especial totes les subespècies i varietats de gats i totes les
subespècies i varietats de gossos. També es consideren animals de companyia determinades
aus i ocells.
Qui posseeix un animal té l'obligació de mantenir-lo en bones condicions higienicosanitàries.
Títol II
Sobre la tinènça d'animals
Normes de caràcter general.
Article 3.
Amb caràcter general, s'autoritza la tinença d'animals domèstics als domicilis particulars
sempre que les circumstàncies d'allotjament en l'aspecte higiènic ho permetin i que no es
produeixi cap situació de perill, molèsties o risc sanitari per als veïns o per a altres persones, i
tampoc per al propi animal.
Article 4.

Els propietaris dels animals que conviuen amb ells estan obligats a mantenir-los en les
adequades condicions higièniques i sanitàries. En aquest sentit, han d'estar correctament
desparasitats, allotjats, alimentats, controlats i d'acord amb la legislació específica, vacunats.
Article 5.
Per als animals salvatges aquesta autorització tindrà en compte la perillositat de l'espècie, les
mesures tant de seguretat com les higienico-sanitàries a adoptar pel propietari i les molèsties
que l'animal pugui ocasionar.
Article 6.
Sens perjudici de les prohibicions contemplades a la legislació sobre protecció dels animals, es
prohibeix:
L'entrada d'animals a locals d'espectacles públics esportius i culturals i a qualsevol tipus de
locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.
L'entrada i la permanència d'animals a establiments públics i allotjaments sense l'autorització
del seu titular. Encara que disposin d'autorització, els gossos hauran de portar al collar la xapa
identificativa i anar subjectes amb corretja o cadena o proveïts de morrió.
La circulació i la permanència d'animals a les piscines públiques i a les platges.
Que els animals realitzin llurs dejeccions als llocs destinats al trànsit, permanència o esbarjo
dels ciutadans. Cas de deposició inevitable, fora dels llocs expressament autoritzats o habilitats
per a aquest fi, el posseïdor de l'animal està obligat a retirar immediatament els excrements i
netejar la part afectada de la via pública o de les façanes del edificis continguts.
Des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí, deixar en patis, terrasses i balcons, animals que,
amb els seus sorolls, crits o cants, pertorbin el descans dels veïns. Durant les hores restants i
encara que els animals estiguin a l'interior dels pisos o locals de què es tracti, també hauran
d'ésser retirats pels seus propietaris o encarregats quan notòriament ocasionin molèsties als
altres ocupants de l'immoble o als habitatges propers.
Article 7.
En el supòsit d'incompliment greu o persistent de les obligacions establertes en els articles
anteriors, l'administració municipal podrà ordenar el trasllat dels animals a un establiment
adient amb càrrec als propietaris i adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària.
L'ajuntament, per ell mateix o mitjançant associacions col·laboradores de protecció i defensa
dels animals, podrà comissar els animals de companyia si hi ha indicis que hom els maltracta o
tortura, si presenten símptomes d'agressió física, brutícia o desnutrició o si es troben en
instal·lacions indegudes.
L'ajuntament pot també ordenar l'aïllament o comissar els animals de companyia en el cas
d'haver-los diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a l'home, bé per sotmetre'ls a un
tractament curatiu adequat, bé per sacrificar-los si és necessari.
Article 8.

El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a
les vies i espais públics i al medi natural en general.
El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable d'adoptar les mesures que calguin per a impedir que els animals embrutin les vies i
espais públics.
Normes sanitàries .
Article 9.
Els propietaris d'animals que hagin causat lesions a persones o altres animals estan obligats a:
Facilitar totes les dades del animal agressor i els seus propis a la persona agredida o al
propietari de l'animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho
sol·licitin.
Comunicar-ho, en el termini de 24 hores posteriors als fets com a màxim, a la Regidoria de
Governació o a l'òrgan de govern de qui depenguin les competències de salut i posar-se a
disposició de les autoritats municipals.
Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària obligatòria i seguir les disposicions i ordres
que determini el veterinari.
Presentar a l'Ajuntament la documentació sanitària del gos o animal agressor i el certificat
d'observació veterinària, en un termini no superior a les 48 hores.
Les despeses originades en els punts anteriors aniran a càrrec del propietari o de la persona
posseïdora de l'animal agressor.
Sense perjudici de les responsabilitats que estableix el Codi Penal per a les persones que
deixen animals en condicions de fer mal, el compliment d'aquest precepte recau, tant sobre el
propietari o posseïdor de l'animal, com sobre qualsevol altra persona que, en absència dels
anteriors, sigui coneixedora dels fets i pugui fer-ho sense risc propi ni de tercers.
Article 10.
L'autoritat competent pot ordenar, per raons de sanitat animal o de salut pública, la vacunació o
el tractament obligatori dels animals de companyia.
El animals afectats per malalties sospitoses de perill a les persones i els que pateixin afeccions
cròniques d'aquesta mena que siguin inguaribles hauran de ser sacrificats. El sacrifici s'haurà
de fer sota control veterinari i utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i provoquin
la pèrdua immediata de la consciència.
3. L'Ajuntament, d'ofici o a instància de part, mitjançant el servei de la Policia Local o
veterinaris al servei de l'Ajuntament, realitzarà les inspeccions que consideri oportunes per tal
de vetllar pel compliment de les normes establertes. Els propietaris o posseïdors d'animals,
facilitaran l'entrada dels agents de la Policia Local o veterinaris, als llocs on aquests visquin per
tal de poder dur a terme aquesta inspecció.
Article 11.

Els veterinaris de l'administració pública, les clíniques i consultoris veterinaris han de disposar
d'un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que hagin estat vacunats o tractats. Aquest arxiu
estarà a disposició de l'autoritat competent.
Normes específiques per a gossos .
Article 12.
Són aplicables als gossos les normes de caràcter general que s'apliquen a tots els animals.
Article 13.
Els propietaris de gossos els hauran de censar en el registre que a tal efecte es crearà a
l'ajuntament, dins el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data de naixement o
d'adquisició del animal. L'animal ha de portar necessàriament la seva identificació censal de
manera permanent.
La identificació censal de l'animal es realitzarà obligatòriament per un dels sistemes següents,
que s'adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:
tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble,
identificació electrònica mitjançant la implantació d'un microxip de lectura compatible i codi
alfanúmeric,
ressenya completa, com a identificació de caràcter provisional.
El marcatge de l'animal haurà de reunir les característiques tècniques que determini el
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i la persona o entitat
responsable del marcatge lliurarà al propietari o posseïdor de l'animal un document acreditatiu
d'aquest fet.
En el moment d'efectuar la inscripció censal, l'ajuntament facilitarà al propietari o posseïdor de
l'animal una placa o xapa acreditativa que haurà de portar l'animal, amb el codi del municipi i
el numero de registre censal. El propietari o posseïdor de l'animal hi haurà de fer constar les
seves dades (nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon) i el nom de l'animal.
Al censar l'animal s'han de facilitar, almenys, les dades del paràgraf anterior i l'espècie, raça,
sexe, data de naixement, sistema utilitzat d'identificació (tatuatge, microxip o ressenya
completa, en cas d'utilitzar-se aquest sistema) i domicili habitual de l'animal. En el cas
d'identificació provisional per ressenya completa també haurà de constar el color, taques
característiques, tipus de pelatge, alçada, forma de les orelles i cua, altres marques o accidents.
Els posseïdors d'animals domèstics de companyia, que ho són per qualsevol títol, estan obligats
a notificar a l'ajuntament en el qual estigui censat l'animal, en el termini de dos mesos, la baixa,
la cessió o el canvi de domicili de l'animal, així com qualsevol altra modificació de les dades
que figurin en el cens corresponent.
Una ordenança fiscal fixarà les taxes que ha de percebre l'Ajuntament per la prestació d'aquests
serveis.
Article 14.

Cada any s'haurà d'administrar la vacuna antiràbica als gossos, amb caràcter obligatori. S'haurà
de fer constar la vacunació a la tarja sanitària de l'animal.
Article 15.
Els propietaris dels gossos de vigilància hauran de tenir-los de manera que no esdevinguin
perillosos per als vianants i hauran d'impedir que els animals abandonin el recinte privat i
ataquin les persones que circulen per la via pública.
S'haurà de col·locar en lloc visible un rètol que adverteixi del perill de l'existència d'un gos de
vigilància a l'interior del recinte.
S'haurà d'evitar que els lladrucs i gemecs dels gossos molestin els veïns.
Títol III
Presència d'animals domèstics i convivència ciutadana
a la via pública
Animals pels carrers .
Article 16.
A la via pública, els gossos aniran proveïts de cadena o corretja i collar amb placa
identificativa, on hi constarà el número censal corresponent a cada animal. Els animals
domèstics i de companyia que circulin per les vies públiques han de fer-ho, en tot cas,
acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal.
Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui raonadament
previsible tenint en compte la seva naturalesa i característiques, i també el seu comportament
quotidià.
Article 17.
Com a norma general, és prohibit d'alimentar qualsevol animal a la via pública i, especialment,
aquells que no tenen propietari conegut.
Sobre les deposicions a la via pública .
Article 18.
És prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs, els jardins i zones
enjardinades.
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, els agents de l'autoritat municipal podran requerir el
propietari o la persona que condueix l'animal perquè procedeixi a retirar les dejeccions. Si no
s'atenen els requeriments, els agents podran imposar la sanció pertinent.
Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènica a les bosses d'escombraries
domiciliàries o als contenidors d'escombraries. És prohibit de dipositar-les a les papereres
públiques i als embornals de la xarxa de clavegueram.

Sobre l'abandonament d'animals.
Article 19.
Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l'origen o del
propietari ni va acompanyat de cap persona.
En aquest supòsit, l'ajuntament o, si s'escau, l'entitat supramunicipal corresponent, per ell
mateix o mitjançant entitats col·laboradores, es farà càrrec de l'animal i el retindrà fins que
sigui recuperat, cedit o sacrificat.
El termini per recuperar un animal sense identificació són vuit dies.
Si l'animal porta identificació, s'avisarà al propietari, i aquest té un termini de deu dies per
recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que ha originat el manteniment d'aquest. Un cop
transcorregut aquest temps, si el propietari no ha satisfet l'abonament de les despeses, l'animal
es considera abandonat.
Els centres de recollida d'animals abandonats, un cop transcorregut el termini legal per a
recuperar-los, poden sacrificar-los o donar-los en adopció, esterilitzats prèviament. El sacrifici
i l'esterilització d'aquests animals s'ha de fer sota control veterinari.
Article 20.
L'entrada d'animals en qualsevol tipus d'establiments dedicats a fabricar, transportar,
emmagatzemar o manipular aliments queda expressament prohibida.
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 21.
És prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques.
És prohibida l'entrada de gossos i gats en locals d'espectacles públics, esportius o culturals.
Títol IV
Infraccions i sancions
Article 22.
Sens perjudici del règim d'infraccions i sancions que estableix la normativa esmentada a
l'article 1.3, constitueixen infraccions les inobservances de les disposicions contingudes a la
present ordenança.
Constituirà, també, infracció qualificada, segons el resultat que comporti i el grau en què és
produeixi:
la negativa o la resistència a la labor inspectora i de vigilància de l'administració,

la negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les
autoritats competents o pels seus agents, per al compliment de les seves funcions,
el subministrament d'informació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error,
explícitament o implícita.
Article 23.
A l'efecte d'aquesta ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Són infraccions lleus :
La inobservança d'alguna de les obligacions recollides a l'art. 16.1.
La inobservança de la resta de disposicions, que no constitueixi falta greu o molt greu ni
infracció recollida a la normativa esmentada a l'article 1.3.
Són infraccions greus :
La inobservança d'alguna de les obligacions recollides a l'art. 16.2.
La inobservança de l'obligació recollida a l'article 9.
Les infraccions recollides a l'article 22.2, que no constitueixen falta molt greu
La inobservança de les prohibicions i/o obligacions recollides en els articles 6 i 18.
La reincidència en qualsevol falta lleu.
Són infraccions molt greus :
Les recollides a l'article 22.2, quan es derivin conseqüències que afectin la salut o la integritat
física de les persones.
La reincidència en qualsevol falta greu.
Article 24.
Les infraccions lleus són sancionades per l'òrgan competent amb multa de 1.000 a 10.000
pessetes; les greus, amb multa de 10.000 a 20.000 pessetes; i les molt greus, amb una multa de
20.000 fins a la quantitat màxima que estableix l'article 221.3 de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
La imposició d'una multa per falta greu o molt greu pot comportar la sanció accessòria de
comís dels animals objecte de la infracció.
En la imposició de les sancions es tindrà en compte, per a graduar la quantia de les multes i la
imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
la intencionalitat i la bona o mala fe dels infractors,
la transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa,

l'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió d'infraccions,
la reiteració en la comissió d'infraccions,
l'existència d'algun tipus d'advertiment oficial previ.
Article 25.
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.
Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el procediment previst per la llei i per la
normativa aplicable.
La imposició de sancions correspon a l'alcalde o al regidor en qui delegui, d'acord amb la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim jurídic de Catalunya.
Article 26.
Per a la imposició de multes superiors a la màxima permesa en aquest reglament, són
d'aplicació la Llei 3/88, de protecció dels animals i la Llei 7/85, reguladora de bases de règim
local.
Disposició addicional.
Per a tot allò que no prevegi aquesta ordenança, caldrà tenir en compte el que disposi la
legislació vigent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, especialment la Llei 3/88,
de 4 de març, de protecció dels animals, la Llei 3/94, de modificació de la Llei 3/88, i la Llei
5/95, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a l'experimentació i per a altres
finalitats científiques, i també tots els convenis internacionals sobre tràfic d'espècies protegides
que siguin d'aplicació a l'estat espanyol.
Disposició final.
Primer.
Queden derogats tots els articles i apartats de les ordenances municipals que contradiguin
aquesta ordenança.
Segon.
Aquesta ordenança entrarà en vigor d'acord amb allò que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local.
Disposició transitòria.
Es concedeix un període de sis mesos, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança,
perquè els propietaris d'animals domèstics regularitzin la seva situació.
Vila-seca, 19 d'octubre de 1998. -- El secretari general acctal., Alfred Ventosa i Carulla.
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