Ajuntament de Creixell

Prefectura

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS
BOP DE TA R R A G O N A - Núm. 123 Dijous, 29 - 5 - 2003
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
TÍTOL PRELIMINAR
Objecte, àmbit d’aplicació i terminologia
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1.1 Aquesta Ordenança regula la tnença i recollida d’animals en el terme municipal de
Creixell, amb una doble fnalitat, la protecció de la salut i la seguretat de les persones, i
la protecció dels animals.
Afecta a tots els partculars iio enttats o persones jurídiques que en posseeixen.
1.2 Igualment, les normes d’aquesta Ordenança afecten les persones que condueixen
gossos potencialment perillosos per espais públics.
1.3 S’exclouen de la regulació d’aquesta ordenança els animals destnats al treball o a
proporcionar carn, pell o algun altre producte útl per a l’home, els quals es regulen
per altres disposicions, a excepció del que estableix l’artcle 3.2 d’aquesta ordenança.
1.4 També se n’exclouen els animals d’experimentació, els quals venen regulats per la
Llei 5i95 de protecció dels animals utlitzats per a l’experimentació i per a altres
fnalitats cienífques.
Article 2. Defnicionc
Són animals domèstcs els que es crien i reprodueixen amb la fnalitat de viure amb
l’home. Són animals domèstcs de companyia, a l’efecte de la present ordenança, els
que tenen aquesta consideració segons la Llei 3i1988 de 4 de març de la Generalitat de
Catalunya, així com la Llei 3i1994 de modifcació de la Llei 3i1988 de protecció dels
animals, o sigui totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les
subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris).
TÍTOL I
De la tnenna d’animalc.
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Article 3 Requerimentc i condicionantc de la tnenna
3.1 La tnença d’animals domèstcs resta condicionada al compliment per part dels
propietarisies o posseïdorsires dels requisits següents:
a) De conformitat amb l’espècie o raça, a tenir més de 14 anys o ser major d’edat o
disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada en els termes previstos
per les normes civils.
b) A reunir les condicions sanitàries adequades pel seu allotjament i altres condicions
de manteniment i tracte establertes en aquesta Ordenança.
c) A l’absència de risc sanitari, perill o molèstes als veïns, a d’altres persones o al
mateix animal.
d) A disposar de les autoritzacions administratves i requeriments sanitaris, de
seguretat o altres establertes per les autoritats competents, si s’escauen.
3.2 La criança domèstca per al consum familiar d’aus de corral, conills i altres animals
similars en terrasses o pats de domicilis partculars, queda condicionada al fet que les
circumstàncies d’allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho
permetn, tant en l’aspecte higienicosanitari, com per la no existència de molèstes ni
perill per a als veïns o per a altres persones.
3.3 La tnença d’animals exòtcs o salvatges en domicilis partculars està sotmesa a
l’autorització expressa d’aquest Ajuntament. En tot cas aquesta autorització està
condicionada a que es compleixin les condicions següents:
a) Animals de fauna autòctona. Queda prohibida la tnença d’espècies protegides.
b) Animals de fauna no autòctona:
- La tnença d’animals d’espècies no autòctones es regeix pel que estableixen els
tractats i convenis internacionals signats per l’Estat espanyol, per la normatva
comunitària i pel què preceptua la Llei de protecció dels animals de la Generalitat de
Catalunya i les disposicions que la desenvolupen.
- Els propietaris d’una espècie de fauna no autòctona, sempre que sigui permesa la
seva tnença, hauran d’acreditar documentalment la seva procedència legal.
- No es permesa la tnença d’animals d’agressivitat manifesta o que poden provocar
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enverinament per la seva mossegada o picada.
3.4 La tnença d’animals que les autoritats corresponents hagin catalogat com a
potencialment perillosos o de perillositat constatada o molestos, restarà condicionada
als requeriments i exigències que per aquests específcament s’estableixin.
3.5 No disposar de les autoritzacions pertnents, la inobservança dels requeriments o
l’incompliment de les obligacions i prescripcions contngudes en els apartats anteriors,
podrà ser raó sufcient per emprendre les següents mesures provisionals de limitació
de la tnença:
a) Comissar temporalment l’animal fns que els propietaris o encarregats dels animals
resolguin el problema o compleixin els requeriments i condicions que se’ls imposin, en
el termini establert per l’autoritat competent.
b) Comissar defnitvament l’animal, la totalitat dels animals o part d’ells i procedir a la
seva donació o sacrifci.
Article 4. Incpecció, vigilància i control.
4.1 Els propietaris o posseïdors d’animals hauran de facilitar als agents de l’autoritat
municipal iio a l’inspector sanitari, les visites domiciliaries pertnents per a la inspecció
i determinació de les circumstàncies que es consideren en aquesta Ordenança.
En tots els casos hauran d’aplicar les mesures higienicosanitàries que l’autoritat
municipal acordi.
4.2 El nombre màxim d’animals permès per habitatge serà establert pels tècnics
municipals, d’acord amb l’espai disponible, les condicions higienicosanitàries per al seu
manteniment i la problemàtca que puguin generar als veïns.
TÍTOL II
Condicionc de manteniment i mecurec de protecció delc animalc.
Article 5. Obligacionc bàciquec.
5.1 Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, els posseïdors d’un
animal de companyia tenen l’obligació de garantr la seva salut i benestar mitjançant el
manteniment de l’animal en condicions higienicosanitàries adequades a la seva
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espècie.
5.2 Els posseïdors d’un animal de companyia han de proporcionar- li l’aliment, l’aigua,
l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventlació, humitat, temperatura,
llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per
satsfer les seves necessitats vitals.
Article 6. Allotjament.
6.1 Els animals de companyia han de disposar d’espai sufcient i d’aixopluc contra la
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres. Els
animals d’un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6
m2, amb excepció dels que romanguin en les caneres municipals.
6.2 Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventlació, sense
llum o en condicions climàtques extremes.
6.3 La retrada dels excrements i dels orins s’ha de fer de forma quotdiana, i s’han de,
mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.
6.4 Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es
mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions de
forma permanent; el animals de companyia amb edat subadulta han de disposar d’un
grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han de poder accedir a una
caseta o aixopluc destnat a protegir-los de la intempèrie. L’aixopluc ha de ser
impermeable i d’un material que aïlli de forma sufcient i que, a la vegada, no pugui
produir lesions a l’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’ha de mantenir
permanentment en un bon estat de conservació i de neteja. En tot moment s’han de
prendre les mesures que calguin per evitar-hi l’entrada d’aigua, així com l’escalfament
excessiu durant els mesos d’estu.
6.5 Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els
celoberts o balcons.
6.6 Els recintes que alberguin animals de companyia hauran de ser dissenyats per a
evitar que els animals puguin sortr pels seus propis mitjans així com per a evitar que
pugin treure a l’exterior part del seu cos.
Article 7. Alimentació.
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Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable i neta i degudament
protegida del fred a l’hivern per evitar que es geli, i se’ls ha de facilitar una alimentació
equilibrada i en quanttat sufcient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
Article 8. Mitjanc de cubjecció.
8.1 El contngut d’aquest artcle és d’aplicació als animals de companyia que, per
causes justfcades, s’han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de
temps determinat.
8.2 El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fxes
només s’utlitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estgui
justfcada.
8.3 El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no
poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l’animal. En cap cas la
longitud de la cadena serà inferior als 3m.
8.4 Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre
que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc.
8.5 Les cadenes de tpus fx han de portar un dispositu que evit la torsió o el seu
enrotllament i la immobilització de l’animal.
8.6 En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la
mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.
Article 9. Manteniment en vehiclec.
9.1 És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més de 4
hores; en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent.
9.2 Durant els mesos d’estu els vehicles que alberguin en el seu interior cap animal de
companyia s’han d’estacionar en una zona d’ombra, facilitant en tot moment la
ventlació.
9.3 És prohibit tancar els animals en el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un
sistema apropiat que garanteixi un aireig efcaç i que, alhora, evit una possible
intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.
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Article 10.. Tracte delc animalc.
És expressament prohibit:
a) Maltractar o agredir fsicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctca
que els provoqui sofriments o danys injustfcats.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari.
d) No facilitar-los l’alimentació necessària per subsistr.
e) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distnta a la transacció onerosa d’animals.
f) Vendre´ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui en
tenen la pàtria potestat, tutela o custòdia.
g) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres actvitats que puguin ferir la sensibilitat
de les persones, o que suposin un risc per a la salut pública o patment o
maltractament dels animals.
h) Practcar-los mutlacions, excepte les controlades pels veterinaris en cas de
necessitat o per mantenir les característques o estàndards de la raça.
TÍTOL III
Convivència i via pública.
Article 11. Molèctec alc veïnc
11.1 Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per
impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d’aquells i
evitar les molèstes o incomoditats constatades, derivades del seu manteniment i
allotjament, en tot horari, diürn i nocturn.
11.2 Es prohibeix, des de les 22 hores fns a les 08, deixar en pats, terrasses, galeries i
balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el
descans dels veïns.
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Article 12. Animalc molectoc.
Tindran la qualifcació d’animal molest aquells animals que de forma constatada - es a
dir, amb resolució ferma al respecte per part de l’òrgan competent - hagi provocat
molèstes per sorolls, olors o altres, en més d’una ocasió en els darrers dotze mesos
Article 13. Precència d’animalc a la via pública
13.1 A la via pública i als espais naturals protegits els gossos hauran d’anar lligats i
proveïts de cadena o corretja i collar amb la xapa identfcatva censal col·locada de
forma visible. Els animals de perillositat raonablement previsible, ja sigui per la seva
naturalesa o característques, estguin o no catalogats com a potencialment perillosos,
hauran de circular amb morrió.
L’ús de morrió també podrà ser ordenat per l’autoritat municipal quan les
circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes.
13.2 Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i gats a les vies públiques.
Amb aquesta fnalitat, els posseïdors de gossos i gats són responsables de recollir
convenientment els excrements i dipositar-los o bé en bosses d’escombraries
domiciliaries o bé en aquells llocs que l’autoritat municipal destni expressament a
aquesta fnalitat.
13.3 Resta expressament prohibit que els gossos i gats accedeixin a les zones de joc
infantl de les places i parcs del municipi.
13.4 Es prohibit rentar animals a la via pública, fonts i llacs, així com fer-los beure aigua
amorrats a la boca de les fonts públiques.
13.5 Queda prohibit de forma general alimentar els animals a la via pública, parcs,
solars o altres espais similars amb excepció de les zones autoritzades per l’Ajuntament,
a les quals, per raons sanitàries i d’higiene, s’haurà de fer seguint els criteris que
estableixi el municipi. La persona o persones que de forma contnuada, es a dir que, en
més d’una ocasió aliment o mantngui un gos o un gat, presumiblement abandonat, a
la via publica o a terreny privat es considerarà posseïdor d’aquest animal a efectes de
responsabilitat.
13.6 A les platges del municipi es prohibeix la circulació i permanència de gossos i gats
durant el període de bany, estpulat al pla d’usos de temporada de les platges de
Creixell.
7

Ajuntament de Creixell

Prefectura

Article 14. Precència d’animalc alc ectablimentc públicc.
14.1 L’entrada o estada d’animals domèstcs a tota mena de locals destnats a la
fabricació, emmagatzematge, transport, venda o manipulació d’aliments queda
expressament prohibida. Els propietaris d’aquests locals hauran de col·locar a l’entrada
dels establiments i en lloc visible el senyal indicatu d’aquesta prohibició .
14.2 Es prohibit la circulació o l’estada de gossos i altres animals a les piscines
públiques i locals d’espectacles públics, esportus i culturals, i als recintes escolars.
14.3 Queden exempts de les prohibicions anteriors d’aquest artcle els gossos pigall
que acompanyin persones invidents.
Article 15. Precència d’animalc alc trancportc públicc.
Es prohibeix l’entrada de gossos i gats en els transports públics. Queden exempts
d’aquesta prohibició els gossos pigall que acompanyin persones invidents.
Article 16. Precència d’animalc a lec comunitatc de veïnc o propietaric .
Les comunitats de veïns o propietaris poden establir en els seus reglaments les normes
que regulin les condicions de presència dels animals als espais d’ús comú i als
ascensors.
TÍTOL IV
Tinenna de goccoc concideratc potencialment perillococ.
Article 17. Determinació delc goccoc potencialment perillococ.
17.1 Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és d’aplicació
aquesta Ordenança, els que presentn una o més d’una de les circumstàncies següents:
a) Gossos que han tngut 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:
bullmasti, dòberman, dog argení,dog de Bordeus, fla brasileiro, masí napolità, pit
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bull, de presa canari, rotteiler, staiordshire i tosa japonès.
17.2 També tndran la consideració de gossos potencialment perillosos els que preveu
l’artcle 2 del Reial decret 287i2002, de 22 de març.
Article 18. Llicència per a la tnenna i conducció de goccoc potencialment perillococ.
18.1 Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós
requereix d’una llicència administratva per a la tnença de gossos perillosos emesa per
l’Ajuntament en el qual el gos resideix normalment i on ha d’estar censat, d’acord amb
el que disposa el Títol IV d’aquesta Ordenança.
18.2 L’obtenció o renovació de la llicència administratva a que fa referència l’artcle
anterior requereix el compliment dels requisits següents:
a) Ser major d’edat.
b) No haver estat condemnatiada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la
llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, Associació amb
banda armada o de narcotràfc, així com no estar privatiada per resolució judicial del
dret a la tnença d’animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la
llicència haurà d’aportar el corresponent certfcat emès pels òrgans competents del
Ministeri de Jusícia.
c) No haver estat sancionatiada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les
sancions accessòries de les que preveu l’artcle 13.3 de la Llei de les Corts Generals
50i1999, de 23 de desembre, obre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos.
No obstant això, no serà impediment per a la obtenció o, en el seu cas, renovació de la
llicència, haver estat sancionatiada 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 sancionatiada per infraccions
greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els artcles 10 i
següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10i1999, de 30 de juliol, sobre la
tnença de gossos considerats potencialment perillosos.
d) Disposar de capacitat fsica i apttud psicològica per a la tnença de gossos
potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certfcat emès pels
centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats
pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest certfcat s’haurà d’emetre amb
la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat fsica i apttud
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psicològica, de conformitat amb el que estableix l’artcle 6 del Reial decret 287i2002,
de 22 de març, i tndrà la vigència establerta a l’artcle 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’artcle 3.4 de la Llei 21i2001, de 28 de desembre, de mesures fscals i administratves.
En aquesta pòlissa, haurà de fgurar les dades d’identfcació de l’animal. Anualment,
coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’ajuntament
per tal que pugui comprovar la seva vigència.
Article 19. Mecurec de ceguretat.
19.1 La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà
que la persona que els condueixi port amb ella la llicencia administratva a que es
refereix l’artcle 14 d’aquesta Ordenança, així com certfcació acreditatva de la
inscripció de l’animal al registre censal d’animals de l’Ajuntament.
19.2 Els animals de l’espècie canina potencialment perillosos, en llocs i espais públics,
hauran de portar obligatòriament morrió apropiat per la tpologia racial de cada
animal.
19.3 Igualment els gossos potencialment perillosos, en llocs i espais públics, hauran de
ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres,
sense que pugui portar-se mes d’un gos per persona.
19.4 Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han de tenir les
característques següents, a f d’evitar que els animals en surtn i cometn danys a
tercers:
a) Les parets i les tanques han d’ésser sufcientment altes i consistents i han d’estar
ben fxades 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 efectves 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.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertment que hi ha un gos
d’aquest tpus.
19.5 La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu ttular al
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responsable del registre censal d’animals de l’ajuntament en el plaç màxim de
quaranta vuit hores des de que es tngui coneixement dels fets.
19.6 Sens perjudici de les sancions que es puguin imposar per motu de l’incompliment
del que estableix el punt 2, els agents de l’autoritat municipal podran immobilitzar
cautelarment l’animal i dipositar-lo a les gosseres que l’Ajuntament determini, on
romandrà fns que el seu propietari el retri provist del morrió preceptu, en un termini
màxim de 10 dies, a comptar de la data de la denuncia; aniran a càrrec del propietari
les despeses que generi l’estada de l’animal a les gosseres. En el cas que el propietari
no el retri en el termini establert, es considerarà animal abandonat a tots els efectes.
TÍTOL V
Identfcació i Regictre cencal municipal d’animalc de companyia.
Article 20.. Obligació d’identfcar.
20.1 Els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb el
sistema d’identfcació establert en aquesta Ordenança, dins els tres mesos següents a
la data de naixement de l’animal.
20.2 La identfcació dels animals de companyia consttuirà un requisit previ i obligatori
per realitzar qualsevol transacció de l’animal.
Article 21. Sictema d’identfcació.
El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament mitjançant la
implantació d’un transponder (microxip) que s’adapt a les normes ISO 11.784 i 11.785.
Article 22. Obligatorietat del cenc.
22.1 Els posseïdors de gossos estan obligats a inscriure’ls en el cens municipal
d’animals de companyia, amb pagament previ de la taxa d’inscripció a aquest cens,
dins el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de naixement, d’adquisició, o
de canvi de residència de l’animal.
22.2 Per fer la inscripció, la persona propietària de l’animal haurà d’aportar, amb el seu
document nacional d’identtat, la targeta sanitària canina i el document acreditatu de
la identfcació de l’animal. Pel que fa als animals considerats potencialment perillosos,
segons l’artcle 13 d’aquesta Ordenança, s’haurà de presentar la copia de l’assegurança
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de responsabilitat civil a la que fa referencia l’apartat e) de l’artcle 14.2 d’aquesta
Ordenança.
22.3 En el moment de la inscripció al Registre censal d’animals, els hi serà lliurada la
placa censal, que haurà de subjectar-se al collar del gos de manera permanent.
22.4 Els propietaris dels gossos estan obligats a notfcar a l’Ajuntament, en el termini
de dos mesos, la baixa, la cessió o el canvi de residència de l’animal, el canvi del codi
d’identfcació que estableix l’artcle 17 d’aquesta Ordenança, així com qualsevol altra
modifcació de les dades que fgurin en el cens.
22.5 En el cas de mort del gos, el propietari de l’animal haurà d’aportar a l’Ajuntament
una certfcació de la mort emesa per un professional veterinari.
22.6 En el cas de donació, cessió o transacció del gos, el propietari haurà d’aportar a
l’Ajuntament document que acredit l’acceptació per part de la persona o enttat que
es farà càrrec de l’animal.
22.7 L’Ajuntament pot preveure l’exempció de pagament de la taxa d’inscripció al cens
a les persones amb disminució visual propietàries de gossos pigall.
TÍTOL VI
Normec de caràcter canitari.
Article 23. Condicionc canitàriec.
23.1 Les persones propietàries d’animals hauran de garantr les degudes condicions
sanitàries i aplicar les mesures sanitàries preventves i controls sanitaris que l’autoritat
competent o legislació vigent disposi. Amb aquesta fnalitat les autoritats
administratves podran ordenar l’execució de determinades campanyes sanitàries
obligatòries per als animals de companyia, de la forma i en el moment que es
determinin.
23.2 Cada propietari iio posseïdor haurà de disposar de la corresponent documentació
sanitària en la qual s’especifcaran les característques de l’animal i les vacunes i
tractaments que li hagin estat aplicades i que refecteixin el seu estat sanitari.
23.3 En cas de declaració d’epizootes els propietaris dels animals compliran les
disposicions preventves sanitàries que estableixin les autoritats competents.
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Article 24. Leionsi n agrreiionsi.
24.1 Els propietaris d’animals que hagin causat lesions a persones o altres animals
estan obligats a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als
seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitn.
b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les
dependències de la Policia Local o a al Departament de Sanitat d’aquest Ajuntament i
posar-se a disposició de les autoritats municipals.
c) Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l’autoritat sanitària
municipal, es podrà obligar a recloure l’animal agressor a les gosseres que
l’Ajuntament determini, perquè es pugui dur a terme el període d’observació
veterinària. Les despeses que s’originin aniran a càrrec de la persona propietària.
24.2 Si l’animal agressor es rodamón o no té propietari conegut, els serveis municipals
de l’Ajuntament de Creixell es faran càrrec de la seva captura i de la seva observació
veterinària.
TÍTOL VII
Animalc abandonatc.
Article 25. Determinació i recollida.
25.1 Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identfcació de l’origen
o del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, serà recollit pels
serveis municipals i es retndrà a les instal·lacions que l’Ajuntament disposi a aquest
efecte, fns que sigui recuperat, cedit o sacrifcat.
25.2 El termini per a recuperar un animal sense identfcació és
de vuit dies.
25.3 Si l’animal porta identfcació, s’ha d’avisar el propietari, i aquest té un termini de
deu dies per a recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que ha originat la
recollida i la manutenció d’aquest. Un cop transcorregut aquest temps, si el propietari
no ha satsfet l’abonament de les despeses, l’animal es considera abandonat.
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25.4 Les persones que desitgin desfer-se d’un animal de companyia del qual són
propietàries o responsables, de no fer-ho mitjançant cessió, donació o transacció,
hauran de fer-ho mitjançant el lliurament a una protectora d’animals degudament
autoritzada.
TÍTOL VIII
Del règim cancionador.
Article 26. Recponcabilitat.
El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari,
és responsable dels danys, els perjudicis i les molèstes que ocasioni a les persones, a
les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que
estableix l’artcle 1905 del Codi Civil.
Article 27. Infraccionc.
Es considerarà infracció l’incompliment de les normes que preveu aquesta Ordenança i
subsidiàriament les que puguin contemplar la legislació vigent al respecte. Als efectes
d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifcaran en lleus, greus i molt greus,
atenent a criteris de risc per la salut, grau de negligència, gravetat del perjudici produït
i reincidències.
27.1 Isfracconsi de caràcter lleu.
Es consideren infraccions lleus els incompliments en matèria d’autoritzacions, així com
la inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que no tnguin transcendència
greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil·litat delsiles ciutadansines i la protecció
dels animals.
a) La inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que no tnguin
transcendència greu per la higiene, seguretat iio tranquil·litat dels ciutadans i
ciutadanes.
b) No identfcar, de forma permanent, els animals de companyia mitjançant microxip.
c) No comunicar la mort, transferència o desaparició de l’animal en el termini estpulat
per la normatva.
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d) Posseir animals de companyia sense inscriure’ls al Cens Municipal D’Animals de
Companyia, essent obligats a fer-ho.
e) Circular per la via pública amb un animal que no estgui sota control, mitjançant
cadena i, morrió (si escau), segons els casos previstos a aquesta Ordenança.
f) Embrutar les vies iio espais públics amb deposicions
fecals dels gossos, com també dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs
destnats a tal f.
g) Sotmetre els animals a tracte vexatori o a la realització de comportaments impropis
de la seva condició.
h) Donar aliments als animals en les vies o espais públics, havent estat formalment
adverttida que l’acció te com a conseqüència la proliferació de colònies incontrolades
d’animals.
i) Qualsevol altre acció o omissió contrària a aquesta Ordenança no prevista
expressament per aquest artcle, disposicions autonòmiques a sectorials d’aplicació.
27.2 Isfracconsi de caràcter grreu
Es consideren infraccions greus els incompliments en matèria d’autoritzacions, així
com la inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que tnguin
transcendència greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil·litat delsiles
ciutadansines i la protecció dels animals.
a) La tnença d’animals salvatges sense autorització.
b) No aplicar els tractaments obligatoris que, en el seu cas, senyali l’autoritat
competent.
c) Mantenir els animals en condicions higiènic-sanitàries no adequades o que presentn
perill o molèstes importants per els veïns o d’altres persones o pel propi animal.
d) No presentar la documentació sanitària ni els certfcats veterinaris de l’animal
agressor.
e) No facilitar les dades de l’animal agressor a l’Administració.
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f) Permetre l’entrada d’animals als establiments relacionats al art.14.
g) L’incompliment dels requeriments i exigències que les autoritats corresponents
estableixin específcament per animals catalogats com a potencialment perillosos.
h) No tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil pels gossos
potencialment perillosos.
i) Maltractar o agredir els animals, sense justfcació, sempre que no comport
conseqüències greus per a la seva salut.
j) No prestar als animals assistència veterinària adequada davant malaltes o patments
greus i manifestos.
k) Portar animals classifcats de potencialment perillosos o de perillositat constatada,
deslligats i sense morrió a la via pública, a les parts comuns dels immobles col·lectus i
als llocs i als espais públics en general.
l) La conducció d’un animal potencialment perillós per un menor de divuit anys.
m) La negatva o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o
documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el
compliment de les seves funcions, així com subministrar informació o documentació
falsa.
n) La reincidència en la comissió d’una infracció lleu o la comissió de dues faltes lleus
en un període de sis mesos.
ñ) Qualsevol altra acció o omissió d’aquesta Ordenança no prevista en aquest artcle,
perquè estgui tpifcada com a greu en qualsevol de les disposicions autonòmiques o
sectorials d’aplicació.
27.3 Isfracconsi de caràcter mnlt grreu.
Es consideren infraccions molt greus els incompliments en matèria d’autoritzacions,
així com la inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que tnguin
transcendència molt greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil·litat delsiles
ciutadansines i la protecció dels animals. També tndran la consideració d’infraccions
molt greus la reincidència en la comissió d’infraccions greus o la comissió de dues
faltes greus en un període de sis mesos.
16

Ajuntament de Creixell

Prefectura

Sense menys preu d’altres infraccions molt greus tpifcades en la legislació
autonòmica especifca o en la normatva sectorial d’aplicació de conformitat amb la
present Ordenança, és consideren infraccions molt greus:
a) L’abandonament de l’animal.
b) Incomplir l’obligació d’identfcar i censar l’animal potencialment perillós havent
estat requerit per fer-ho, en els terminis fxats.
c) Causar la mort d’animals mitjançant actes d’agressió o subministrament de
substàncies tòxiques.
d) El maltractament, mutlació i agressions fsiques als animals realitzades amb
acarnissament.
e) L’ús d’animals en espectacles, concursos i d’altres si els pot causar patment, així
com subministrar-los drogues o d’altres productes amb el f d’aconseguir docilitat,
major rendiment fsic o qualsevol altre f contrari al seu comportament natural.
f) La esterilització, la practca de mutlacions i el sacrifci d’animals sense control
veterinari o en contra del que estableix la Llei de protecció dels animals i normes
desenvolupades.
g) El manteniment dels animals sense l’alimentació necessària iio en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higiènic-sanitari i de benestar, quan els perjudicis als
animals siguin greus.
h) Qualsevol altra acció o omissió d’aquesta Ordenança no prevista en aquest artcle,
però que estgui tpifcada com a molt greu en qualsevol de les disposicions
autonòmiques o sectorials d’aplicació.
Article 28. De lec cancionc.
28.1 Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de fns a 150 euros.
28.2 Les infraccions greus seran sancionades amb multes de fns a 300 euros.
28.3 Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de fns a 450 euros.
Article 29. Altrec mecurec provicionalc i cancionadorec.
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29.1 Comissar temporalment l’animal - per infracció molt greu - fns que els propietaris
o encarregats dels animals solucionin el problema o compleixin els requeriments i
condicions que se’ls imposin.
29.2 La resolució sancionadora ordenarà el comís de l’animal objecte de la infracció
quan sigui necessari garantr la integritat fsica de l’animal.
29.3 Els animals comissats es mantndran en instal·lacions habilitades a l’efecte i seran
preferentment cedits a tercers en adopció i, en últma instància, sacrifcats.
Article 30.. Graduació de lec cancionc.
Per la graduació de les sancions es tndran en compte les següents circumstàncies:
30.1 La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa.
30.2 La reiteració en la comissió d’infraccions.
30.3 La consideració de gos potencialment perillós o d’animal molest.
30.4 Qualsevol altre circumstància que pugui incidir en el grau de responsabilitat de la
infracció comesa, en un sentt atenuant o agreujant.
30.5 En el suposat que uns mateixos fets siguin consttutus de dues o mes infraccions
administratves, tpifcades en diferents normes, s’imposarà la sanció de major quanta
sent competent per instruir i resoldre l’expedient, l’òrgan en el qual resideixi la
potestat sancionadora.
Article 31. Procediment cancionador.
31.1 El procediment aplicable serà el regulat al decret 278i93 de 9 de novembre. En
allò que no prevegi aquest decret s’aplicarà la Llei 30i1992, de 26 de novembre de
Règim jurídic de les Administracions Publiques i Procediment Administratu Comú i
disposicions reglamentaries de desplegament per a l’exercici de la potestat
sancionadora.
31.2 Quan es tract d’infraccions susceptbles de sancions superiors a les que podria
imposar l’Ajuntament de Creixell d’acord amb les potestats i capacitats que tngui
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atribuïdes, instruirà l’expedient i l’elevarà a l’autoritat administratva competent
perquè el resolgui.
31.3 En els casos d’infraccions no previstes per aquesta Ordenança però sancionables a
tenor de la Llei 3i1988, de 4 de març, de protecció dels animals, i la Llei 10i1999, de 30
de juliol, sobre tnença de gossos considerats potencialment perillosos, l’Ajuntament
pot instruir, en qualsevol cas, els expedients infractors i elevar-los a l’autoritat
competent perquè resolgui.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Es concedeixen tres mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, als efectes
que els propietaris d’animals de companyia regularitzin la seva situació procedint a
inscriure’ls en el cens municipal d’animals de companyia.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’aprovació d’aquesta ordenança, es deroga l’Ordenança municipal sobre la
Tinença d’Animals Domèstcs de Companyia, aprovada pel Ple de la Corporació en data
20 de setembre de 1994, Butlleí Ofcial de la Província núm. 293 de data 23i12i94.
DISPOSICIÓ FINAL
1. En Tot allò no regulat en la present Ordenança s’estarà al que disposi la legislació
autonòmica especifca iio normatva sectorial d’aplicació.
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