ORDENANÇA MUNICIPAL
DE TINENÇA D’ANIMALS
Aprovada inicialment en la sessió del Ple de l’Ajuntament de Taradell del 4 de març
de 2004, i esdevinguda aprovada definitivament de forma automàtica l’11 de maig
de 2004.
Publicada en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 127, del 27 de
maig de 2004.

Modificada inicialment en la sessió del Ple de l’Ajuntament de Taradell del 3 de
desembre de 2009, i esdevinguda aprovada definitivament la modificació de forma
automàtica el 26 de març de 2010.
Publicats els articles modificats en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona
núm. 90, del 15 d’abril de 2010

ORDENANÇA MUNICIPAL
DE TINENÇA D’ANIMALS
TÍTOL I
OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1
Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o
de companyia, dins el terme municipal de Taradell. Amb aquesta intenció l’ordenança té
en compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones, incideix en els
aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i regula la convivència entre els
animals i les persones reduint el màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar.
Aquesta ordenança s’aplicarà sens perjudici de l’aplicació de les lleis i normes
reguladores actuals i les que puguin aprovar-se amb posterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança.
Article 2
Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén per:
a) 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 I’ésser humà, els animals de carrega i els que treballen en I’agricultura.
b) Animal de companyia: és I’animal domèstic que les persones mantenen generalment a
la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta ordenança, gaudeixen
sempre d’aquesta consideració totes les subspècies i varietats de gats (Felis catus) i totes
les subspècies i varietats de gossos (Canis Familiaris) i les fures.
Article 3
Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal d’obertura totes les activitats
basades en la utilització d’animals.
TÍTOL II
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS
CAPÍTOL I
Normes de caràcter general
Article 4
S’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars sempre que es
respectin les condicions higiènico-sanitàries i en cap cas produeixi molèsties, incomoditat,
o situació de perill per als veïns o per altres persones en general o per al propi animal,
que no siguin les derivades de la seva naturalesa.
A les comunitats de veïns propietaris es podran tenir animals domèstics als domicilis
respectant les normes establertes en el paràgraf anterior, sempre que no hi hagi cap
impediment en el reglament de les esmentades comunitats.
L’Ajuntament podrà limitar, després d’informe tècnic previ que així ho aconselli, el nombre
d’animals domèstics que es posseeixin.
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 respectant en tot
cas allò establert en el Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les
condicions de manteniment dels animals de companyia.
Article 6
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’hauran de complir els
següents requisits:
a) S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un
gos vigilant al recinte.
b) S’hauran de complir els mateixos requisits que pels gossos considerats potencialment
perillosos d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol.
La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la tinença
dels quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar danys a les
persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural ha
de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat
necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i
ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Article 7
D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit en relació als animals:
a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els
produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del
comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció
veterinària.
c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic-sanitari, de
benestar i de seguretat de l’animal.
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans,
llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat
terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat
reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb
l’obtenció prèvia de l’autorització de l’autoritat competent.
f) No facilitar-los l’alimentació suficient.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
h) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense
l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i establiments
de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars
quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el
benestar de l’animal.
j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les
condicions higiènic-sanitàries.

l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el
moviment necessari per a ells.
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com
psicològicament.
n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
o) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o parodies en els quals se’ls
mati, fereixi o hostilitzi.
p) 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.
Article 8
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, als
objectes, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que
estableix l’article 1905 del Codi Civil.
Article 9
1. Es prohibeix l’abandonament d’animals.
2. Les persones que no desitgin continuar tenint un animal hauran de comunicar-lo a
l’Ajuntament per tal que els serveis concertats o delegats passin a recollir-lo, i també
hauran de facilitar la targeta sanitària de l’animal. El propietari haurà d’abonar les
despeses i les taxes que es fixin per aquest servei.
CAPÍTOL II
Normes sanitàries
Article 10
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 11
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 municipals ho creguin oportú podran obligar a recloure
l’animal agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període d’observació
veterinària.
3. En el cas que l’animal tingui propietari, les despeses d’estada de l’animal a la canera
aniran al seu càrrec.
Article 12
Si cal sacrificar un animal per motius humanitaris i sanitaris, s’ha de fer sota el control i la
responsabilitat d’un veterinari, i s’haurà de fer, en la mesura que sigui tècnicament
possible, de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal.
CAPÍTOL III
Identificació i inscripció
Article 13

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar els seus
animals amb un dels sistemes establerts en l’article 15 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol,
de protecció dels animals, prèviament a la inscripció en el cens municipal. Aquests
sistemes són:
a) una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.
b) altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
Article 14
1. Els propietaris o posseïdors de gats o gossos estan obligats a inscriure llurs animals en
el registre censal del municipi de Taradell si aquest és la residència habitual de l’animal,
facilitant com a mínim, les dades del propietari i/o posseïdor i les de l’animal.
2. La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi de Taradell
es realitzarà en un termini de trenta dies, comptats a partir de la data de naixement o de
l’adquisició de l’animal o canvi de residència.
3. En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal del
municipi de Taradell s’haurà d’incloure un apartat específic pels gossos potencialment
perillosos.
4. L’Ajuntament facilitarà, mitjançant el registre censal del municipi de Taradell, una xapa
que l’animal haurà de dur permanentment on hi figurarà el nom de l’animal i les dades del
posseïdor o propietari. Aquesta xapa l’ha de portar l’animal de forma permanent pels
espais o les vies públiques.
5. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia hauran de notificar a
l’oficina del registre censal del municipi de Taradell, en el termini d’un mes, qualsevol
modificació de les dades que figurin en el mateix, inclosa la mort de l’animal.
Article 15
És condició prèvia i indispensable per poder incloure en el registre censal del municipi de
Taradell els gossos considerats potencialment perillosos que els seus propietaris
contractin una assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a 120.000,00
euros.
TÍTOL III
PRESENCIA D’ANIMALS DE COMPANYA A LA VIA PÚBLICA
CAPÍTOL I
Animals a la via pública
Article 16
A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar, amb la seva
identificació censal, així com el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és
posseïdora o propietària.
Article 17
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 l’article 1 de la Llei 10/99, de 30 de juliol,
que són els especificats en l’article 29 d’aquesta ordenança.
Article 18
Els posseïdors dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els
rètols informatius oficials col·locats al municipi.

Els propietaris d’establiments públics com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries o
similars poden prohibir l’entrada i permanència de gossos en aquests establiments. De
qualsevol forma, dintre dels esmentats locals i a les terrasses instal·lades a la via pública,
s’exigirà que tinguin el morrió posat i vagin subjectes per corretja o cadena.
En tot cas, queda prohibit:
-Alimentar els animals a la via pública.
-La presència d’animals domèstics en parcs infantils i zones de joc.
-La circulació i permanència de gossos i altres animals a les piscines obertes al públic.
-Deixar lligat un gos a qualsevol element de la via pública encara que sigui per un curt
espai de temps, sense mantenir l’adequada vigilància per evitar que puguin prendre mal
les persones, altres animals, o ell mateix.
-L’entrada de gossos i gats als locals destinats a la fabricació, emmagatzematge,
transport o manipulació i venda d’aliments i/o begudes. Els titulars d’aquests establiments
col·locaran a la seva entrada, en lloc visible, el senyal indicatiu de la prohibició.
De totes les limitacions d’accés mencionades queden exempts els gossos pigall.
Article 19
Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts i estanys i a les lleres dels rius i
rieres.
CAPÍTOL II
Dejeccions a la via pública
Article 20
Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les dejeccions
fecals les vies i espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el
mobiliari urbà.
Article 21
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 22
1. Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses
o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries.
2. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal
podran, a més de denunciar els fets, requerir al propietari o a la persona que condueixi
aquest animal, perquè procedeixi a retirar les dejeccions.
CAPÍTOL III
Animals abandonats o perduts a la via pública
Article 23
Es considera que un animal és abandonat si no porta cap identificació de l’origen o del
propietari ni va acompanyat de cap persona. Així mateix, es considera que un animal és
perdut si duu identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària i no va
acompanyat de cap persona. En aquests casos, l’Ajuntament es farà càrrec de l’animal
fins que sigui recuperat, cedit o, si escau, sacrificat segons el que estableix l’article 11.2
del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals.

Article 24
El termini per recuperar un animal sense identificació és de 20 dies des de la seva
recollida pels serveis municipals. 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, els serveis municipals avisaran al seu propietari, el qual
disposarà d’un termini de 10 dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses
originades. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit
l’animal, se li ha de donar un nou avís i reobrir un nou termini de 10 dies, un cop
transcorregut el qual l’animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que
han d’haver estat advertits en la notificació esmentada.

TÍTOL IV
DE LES INFRACCIONS I DE LES SANCIONS
Article 25
A l’efecte d’aquesta ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt
greus.
1. Són infraccions lleus:
1) Tenir en possessió un gos o un gat o una fura no inscrits en el registre censal o tenir
altres animals que s’han de registrar obligatòriament, en el termini de 30 dies des de la
data de la seva adquisició o de tres mesos des del seu naixement.
2) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han de vacunar o tractar
obligatòriament, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.
3) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
4) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
5) Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l’article 8 del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.
6) No dur identificats els gats, els gossos, les fures i els altres animals que s’hagin
d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts pel Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
7) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d’animals, reconegut oficialment.
8) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals, sense
l’autorització administrativa prèvia.
9) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions
d’animals vertebrats, excepte l’ús del vesc, amb l’autorització prèvia del departament
competent en matèria de medi ambient, per a la captura de petites quantitats d’ocells, en
condicions estrictament controlades i de manera selectiva. Així com per al control de
plagues de rosegadors, excepcionalment si per qüestions sanitàries, de seguretat o
d’urgència es justifica la necessitat i sempre que aquesta activitat no pugui afectar cap
espècie protegida ni el medi natural. Aquesta activitat només pot de ser duta a terme per
personal professional, en llocs tancats i adoptant les mesures adequades per evitar al
màxim el patiment de l’animal, tot d’acord amb l’art. 9.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

10) No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
11) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial o diligenciat per l’administració competent
establert per als nuclis zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que
practiquen activitats de taxidèrmia.
12) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
13) Tenir espècies incloses en l’annex amb la categoria D del Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i també
parts, ous, cries o productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos
reglamentats o autoritzats. Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar
d’espècie de fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
14) Practicar la caça i la captura d’ocells vius de longitud inferior a 20 cm, fora dels
supòsits de l’article 34 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals.
15) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
16) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur
benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
17) No evitar la fugida d’animals.
18) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
19) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
20) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això
no els causa perjudicis greus.
21) Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic.
22) No col·locar l’obligatori rètol advertint de l’existència d’un gos vigilant al recinte.
23) Portar un gos per la via pública sense lligar.
24) Deixar lligat un gos a qualsevol element de la via pública encara que sigui per un curt
espai de temps, sense mantenir l’adequada vigilància per evitar que puguin prendre mal
les persones, altres animals, o ell mateix.
25) Permetre el propietari o posseïdor d’un gos, per imprudència o negligència, que
l’animal deambuli per la via pública tot sol. En cas de portar a terme aquesta conducta de
forma voluntària la corresponent sanció s’aplicarà en la seva meitat superior.
26) Alimentar qualssevol tipus d’animal a la via pública.
27) No respectar les prohibicions d’entrada d’animals domèstics en parcs i zones de joc
infantils.
28) L’entrada de gossos i gats als establiments de manipulació i venda d’aliments o
begudes, i l’incompliment de l’obligació de col·locació del rètol o senyal indicatiu de la
prohibició pels titulars dels esmentats establiments.
29) Rentar els animals a la via pública.
30) No recollir els excrements de l’animal de la via pública.
31) Tenir al domicili un animal domèstic quan no estigui autoritzat en el reglament de la
comunitat de veïns propietaris.
32) Causar molèsties als veïns motivades pels sorolls, miccions, olors, o altres, produïts
pels animals de companyia.
33) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de
companyia.
34) Qualsevol altre incompliment d’allò establert als Títols I, II i III d’aquesta ordenança
que no estigui inclòs en els apartats 2 o 3 d’aquest article com a infracció greu o molt
greu.

2. Són infraccions greus:
1) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades
des del punt de vista higiènic-sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu
per a la salut.
2) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia.
3) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments
obligatoris.
4) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en
el títol IV del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals.
5) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualssevol altre certamen
autoritzat.
6) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat declarats
nuclis zoològics.
7) Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni control veterinaris.
8) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s’estableixi o
exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a
espècies de comerç permès que per llurs característiques puguin causar danys a les
persones, als béns i al medi ambient.
9) Fer tir al colom.
10) Incomplir l’obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a
què es refereix l’article 24.1.c. del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
11) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
12) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per
a la salut.
13) Fer matances públiques d’animals.
14) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables.
15) Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.
16) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
17) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l’exhibició
pública d’animals, i també de parts, d’ous o de cries d’exemplars d’espècies de la fauna
autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals
vigents a l’Estat espanyol.
18) 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 amb la categoria C
del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals.
19) La manca d’inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
20) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció
d’instal·lacions que allotgin animals.
21) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.
22) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per
a l’animal.
23) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està
prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel Departament de
Medi Ambient.

24) Incomplir les obligacions establertes per l’article 22.4 del Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, per tal de
procurar el benestar dels animals emprats en curses una vegada finalitzada llur
participació en aquestes.
25) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels animals que no
estan identificats i enregistrats en el Registre d’Animals de Competició.
26) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia
d’exemplars de les espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també de parts,
d’ous, de cries o de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos
reglamentats o autoritzats
27) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats en
l’annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies
de caça i pesca i s’estableixen les normes per a la seva protecció, o bé en la norma que el
substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
28) Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits
determinats legalment.
29) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
3. Són infraccions molt greus:
1) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus
per a la salut.
2) Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l’article 11.2 del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
3) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys
greus.
4) Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l’ús d’armes de foc sense l’autorització
corresponent del Departament de Medi Ambient.
5) No evitar la fugida d’animals d’espècies exòtiques o d’espècies híbrides, de manera
que pugui comportar una alteració ecològica greu.
6) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control
veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts pel Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció.
7) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar en aquest
tipus d’actes.
8) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades
des del punt de vista higiènic-sanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt
greus.
9) 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 autòctona i de
la no autòctona declarades altament protegides o en perill d’extinció per tractats i convenis
internacionals vigents a l’Estat espanyol.
10) 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 en les categories A i B del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, i també de parts, d’ous i de cries d’aquests exemplars.
11) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
Article 26
1. Les infraccions lleus poden ser sancionades per l’Alcalde amb una multa de 100,00 fins
a 400,00 euros.

2. Les infraccions greus i molt greus es denunciaran a l’autoritat corresponent de les
especificades a l’article 51 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals, i les multes podran ser de 401,00 fins a
2.000,00 euros en el cas de les greus, i de 2.001,00 fins a 20.000,00 euros el cas de les
molt greus.
3. L’administració municipal podrà comissar de manera immediata els animals, sempre
que hi hagi indicis racionals d’infracció, en els termes establerts a l’article 47 del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.
Article 27
En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, allò establert en els apartats 2, 3 i 4 de
l’article 46 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals.
Article 28
Per imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades per aquesta
ordenança, cal seguir el procediment sancionador regulat per Decret 278/1993, del 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la
Generalitat, i també la Llei de l’Estat 30/192, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, del 13 de gener. Així com els requisits i condicions de participació establertes pel
Decret 83/2002, de 5 de març, pel qual es regulen els requisits i les condicions de
participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en el procediment
sancionador.
TÍTOL V
GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
CAPÍTOL I
Definició i llicència administrativa obligatòria
Article 29
1. S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els següents:
a) Els que pertanyin a les races relacionades en l’annex I del RD 287/2002, de 22 de
març, de desenvolupament de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i als seus creuaments.
b) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les
quals figuren en l’annex II del RD 287/2002, de 22 de març, de desenvolupament de la
Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, tret que es tracti de gossos-guia o de gossos d’assistència
acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, conforme a la legislació
autonòmica o, si escau, estatal, així com aquells gossos que es trobin en fase d’instrucció
per a adquirir aquesta condició.
2. En tot cas, encara que no es trobin inclosos en l’apartat anterior, seran considerats
gossos potencialment perillosos aquells animals de l’espècie canina que manifestin un
caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a
altres animals.
3.En els supòsits contemplats en l’apartat anterior, la potencial perillositat haurà de ser
apreciada per l’Alcalde atenent a criteris objectius, bé d’ofici o bé després d’haver estat

objecte d’una notificació o una denúncia, previ informe d’un veterinari, oficial o col·legiat,
designat o habilitat per l’autoritat municipal competent.
Article 30
Les persones que tinguin o condueixin un gos potencialment perillós, hauran de ser
obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar una llicencia a l’Ajuntament per a la
seva tinença, havent de complir els requisits establerts per l’art. 3 del Reial Decret
287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Article 31
Per a l’obtenció i renovació de la llicencia administrativa per a la tinença d’animals
potencialment perillosos es requeriran els següents requisits:
a) Ser major d’edat.
b) Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi de Taradell.
c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.
d) S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import
no inferior a 150.253,00 euros específica per al gos i a nom del propietari del mateix.
e) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del
Decret 170/2002, d’11 de març, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
f) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del Decret
170/2002, d’11 de març, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
g) Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002,
d’11 de març, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Article 32
La llicencia tindrà un període de validesa de cinc anys, podent ser renovada per períodes
successius de igual durada. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment
en que el seu titular deixi de complir qualssevol dels requisits exigits per a la seva
obtenció o renovació.
CAPÍTOL II
Mesures de Seguretat
Article 33
1) La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la
persona que els condueixi i controli porti amb ella la llicència administrativa a que es
refereix l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, així com el certificat
acreditatiu de la inscripció de l’animal en el 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 corretja o cadena 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. No poden ésser conduïts per menors de 16 anys.
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 evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que hi ha un gos
d’aquest tipus.
d) La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al
responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim
de 48 hores.
CAPÍTOL III
De les Infraccions i sancions relatives a la tinença i conducció d’animals perillosos
Article 34
Als efectes d’aquesta ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
1. Són infraccions lleus:
1) No inscriure al gos al registre específic del municipi.
2) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
2. Són infraccions greus:
1) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin
gossos potencialment perillosos.
2) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
3) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
4) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de
cria.
5) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes
dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
6) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o
governativament de tenir-ne.
3. Són infraccions molt greus:
1) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
2) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen
legalment.
Article 35
1. Les infraccions lleus poden ser sancionades per l’Alcalde amb una multa de 60’10 a
150’25 euros.
2. Les infraccions greus poden ser sancionades pel Ple de l’Ajuntament amb una multa de
150’25 a 1.502’53 euros.
3. Les infraccions molt greus es denunciaran a l’autoritat corresponent de les
especificades a l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i podran ser sancionades amb multa de 1.502’53 a
30.050’61 euros.
4. Les quanties de les sancions són les estipulades a la Llei 10/1999, de 30 de juliol.
5. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per 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
1. Els terminis de prescripció de les infraccions 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 que la
resolució sancionadora esdevé ferma.

