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ARTICLES MODIFICATS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA 
D’ANIMALS APROVATS PER ACORD PLENARI DE 19-1-2015 PUBLICAT 
AL BOP DEL 2-2-2015. 
 
ARTICLE 12, apartats 1 i 2 
Article 12. Responsabilitats pel que fa a la convivència  
 
1. Les persones posseïdores o propietàries d’animals domèstics estan obligades a 
adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat i vianants 
sigui alterada pel comportament dels seus animals. Dels danys o afeccions a persones 
i coses, de qualsevol acció d’embrutiment de la via pública produïda pels animals en 
són directament responsables les persones propietàries. En absència de la persona 
propietària, en serà responsable la persona que en el moment de produir-se l’acció 
d’embrutiment conduís l’animal. 
 
2.- Es prohibeix deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts 
animals que amb les seves deposicions i orines pugui afectar els pisos veïns i/o a la 
via pública.  
 
 
ARTICLE 19, apartat 1 
Article 19 Normes de conducció  
 
1. Als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats, amb la corresponent 
corretja i collar, llevat si aquest resta sempre al costat de la persona propietària o 
conductora, sota el seu control visual i està educat per respondre a les seves ordres 
verbals. Els gossos estaran degudament identificats i duran la xapa identificativa 
censal de l’any en curs del Cens d’animals domèstics de l’Ajuntament. 
 
 
ARTICLE 20, apartat 1 
Article 20. Transport públic 
 
1. En el transport públic es podran traslladar animals de companyia, en transportins 
tancats adequats a l’espècie.  
 
 
ARTICLE 22, apartats 2, 3, 4 i 6 
Article 22. Accés dels animals a llocs de pública concurrència.  

 
2. A les piscines públiques, zones de bany i mar, tant en zones d’ús general com en les 
zones d’ús privat d’establiments turístics, no és permesa la circulació o permanència 
de gossos o altres animals durant la temporada de bany. En tot cas, les autoritats 
municipals determinaran els punts i les hores en què podran circular i romandre els 
gossos sobre els esmentats llocs públics de bany del terme municipal.  
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3. En els establiments de titularitat pública o privada però de concurrència pública, de 
tota mena, com ara: dependències municipals, hotels, restaurants, pensions i similars, 
és permesa l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en llurs 
establiments tret que la seva prohibició es senyalitzi degudament. Encara comptant 
amb la seva autorització, s’exigirà que els gossos portin morrió, si s’escau, i que vagin 
subjectes amb la corretja o cadena.  
 
4. No es permet l’accés d’animals als recintes de jocs infantil o espais destinats 
preferentment als infants per tal d’evitar deposicions I miccions dins d’aquest espai. 
 
6. No es permet rentar els animals a la via pública ni a les fonts del terme municipal, 
els estanys o similars, el mar, o en el cas de les dutxes, rentapeus de les platges 
utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar, ni fer-los beure aigua en 
contacte amb els sortidors de les fonts públiques.  
 
 
ARTICLE 23, segon paràgraf 
Article 23. Alimentació d’animals a la via pública  
 
Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament per al 
manteniment de les colònies controlades de gats urbans en zones establertes a aquest 
efecte.  
 
 
ARTICLE 24, apartats 1 i 2 
Article 24. Control de deposicions  
 
1. Les persones que passegen un gos o cap altre animal per la via pública han 
d’adoptar les mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves 
deposicions fecals, o residus alimentaris les voravies, zones de vianants, parterres, 
zones verdes, zones terroses, parcs, façanes d’edificis, mobiliari urbà o indrets d’ús 
general de trànsit, estança o joc de la ciutadania, i en tot cas es procedirà 
immediatament a la neteja dels elements afectats.  
No han de permetre a gossos i gats dipositar les seves deposicions ni les seves 
miccions en els recintes de jocs infantils o espais destinats preferentment a infants ni 
en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.  
 
2. La persona que porti un animal està obligada a retirar els excrements o restes 
alimentàries sempre i a tot arreu de forma immediata i convenient, netejant, si fos 
necessari la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. Les 
deposicions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o 
altres embolcalls impermeables) als llocs adequats que estableixi l’Ajuntament i no és 
permès dipositar-les al clavegueram.  
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ARTICLE 36, 1r paràgraf 
Article 36. Animals domèstics no considerats de companyia  
 
La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats de 
consum humà (conills, aus de corral, etc.) o per oci en domicilis particulars resta 
sotmesa a autorització expressa de l’Ajuntament. L’autorització determinarà les 
obligacions de la persona propietària de l’animal no considerat de companyia, i farà 
referència a les condicions higièniques i sanitàries i les referents a l’absència de 
molèsties i perillositat per part de l’animal i a les mesures preventives apropiades i 
suficients per prevenir escapaments, alliberaments i abocaments. 
 
 
ARTICLE 66, apartat 1 
Article 66. Sancions.  
 
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta ordenança 
poden ser sancionades:  
 
a) Amb multes de fins a 750 € en les infraccions considerades lleus.  
 
b) Amb multes de 751 € fins a 1.500 € en les infraccions considerades greus.  
 
c) Amb multes de 1.500 € fins a 3.000 € en les infraccions considerades molt greus.  
 
No obstant això, d’acord amb la disposició final primera de l’ordenança de Mesures per 
fomentar la Convivència i el Civisme, les infraccions lleus, greus i molt greus seran 
sancionades amb l’import de fins a 300 euros, fins a 600 euros i fins a 3.000 euros, 
respectivament, en els supòsits descrits en els articles 12.1.2.3; 19.1; 20.1.2; 
22.1.2.3.4.6; 23; 24.1 i 36 de la present ordenança. 
 
Els agents de l’autoritat municipal poden requerir que la persona propietària o la que 
condueixi l’animal procedeixi a retirar-lo del lloc o bé a lligar-lo sempre que sigui 
necessari amb independència de la notificació de la sanció corresponent. 
 
Davant d’una acció d’embrutiment a la via pública produïda, per un animal, els agents 
municipals en tot moment estan facultats per exigir de la persona propietària o que 
s’ocupi de l’animal, la reparació immediata de l’afecció causada. 
 


