Que, per acord del Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de 09 de juny de 2020
es va acordar aprovar inicialment l’ordenança municipal sobre tinença, protecció i
control dels animals, posteriorment, l’acord ha estat sotmès a informació pública
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 121 de 25 de juny
de 2020, al tauler d’anuncis, per un termini de trenta dies hàbils.
D’acord amb allò que disposen els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, havent-se
resolt les al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública mitjançant
l’acord d’aprovació definitiva adoptat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de
27.10.2020, l’ordenança esdevé definitiva després de la seva publicació, el text íntegre
de la qual es fa públic per al seu coneixement general.
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PREÀMBUL
La Declaració Universal dels Drets dels Animals, aprovada per la UNESCO el 27
d’octubre de 1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, estableix que els
animals són éssers vius sensibles que tenen uns drets que l’espècie humana ha de
respectar. A la Comunitat Europea, aquest principi queda recollit a la Resolució del
Parlament Europeu de 6 de juny de 1996, materialitzada al Protocol annex al Tractat
de la CE núm. 33, sobre protecció i benestar dels animals, introduït pel Tractat
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Ordenança
Article 43. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança
Article 44. Conductes obstruccionistes a les tasques de control
Article 45. Elements probatoris
Article 46. Resolució alternativa de conflictes

La tinença d’animals de companyia aporta beneficis per a la salut, avantatges de tipus
emocional, afavoreix l’exercici físic i millora les relacions interpersonals entre d’altres
aspectes.
No obstant això, els condicionaments de l’hàbitat urbà i, de vegades, la manca de
responsabilitat d’algunes persones propietàries d’animals, poden ocasionar problemes
en la convivència veïnal. Convé destacar que els drets dels animals es complementen
necessàriament amb els deures dels seus propietaris, tant en relació amb els mateixos
animals, com amb el conjunt de la ciutadania i de l’entorn urbà.
L’objectiu d’aquesta Ordenança és refer l’Ordenança aprovada l’any 2000 per tal
d’adequar-la a la legislació vigent, a les necessitats actuals d'avançar cap a la
protecció i benestar dels animals, a garantir una tinença responsable i evitar
l’abandonament dels animals. Igualment, l’Ordenança vol regular els aspectes
relacionats amb les condicions de manteniment dels animals, de la seva higiene, així
com la salut pública i les mesures que afecten la tranquil·litat i seguretat de les
persones.
La tinença responsable d’animals de companyia consisteix a tenir-los degudament
identificats amb un microxip implantat pel veterinari/ària i censats a l’Ajuntament del
municipi on viuen; portar-los periòdicament el veterinari/ària; atendre les seves
necessitats higienicosanitàries, desparasitar-los i alimentar-los correctament;
permetre’ls fer exercici diàriament; preservar l’entorn urbà, recollir-ne les deposicions i
no abandonar-los mai. Cal mantenir-los d'acord amb les normes de la bona
convivència, evitant comportaments incívics que puguin resultar molestos per a la
resta de la ciutadania.
S’han introduït una sèrie de canvis en relació amb l’Ordenança que va aprovar
definitivament el Ple municipal en data 25 de setembre de 2000 i publicada en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 154, de 24 d’octubre de 2000, dels quals es
destaquen els principals a continuació:
-

Atesa la problemàtica persistent en relació amb la presència d’excrements i
miccions de gossos a la via pública, i amb la finalitat de minimitzar les molèsties
ciutadanes, evitar riscos per a la salut i el deteriorament del mobiliari urbà, per tal
d’efectuar un control preventiu de les conductes incíviques, s’estableix l'obligació
de les persones conductores de gossos de portar bosses o embolcalls per recollir
les deposicions, i una ampolla o bidó d’aigua per abocar sobre les miccions dels
seus animals. L’incompliment d’aquestes obligacions es considerarà infracció lleu.

-

Paral·lelament, les sancions per no recollir els excrements i dipositar-los de forma
higiènica a les papereres i contenidors de rebuig, es considera una infracció greu,
igual com el fet de no abocar aigua sobre les miccions.

-

Vist el nombre creixent de cadellades i gatinades no desitjades o incontrolades a la
ciutat, i les conseqüències que se’n deriven (animals desatesos i sense garanties
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La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius, en
general, i dels animals més propers a les persones, en particular, ha suscitat els
darrers anys una intensa activitat normativa internacional, europea, estatal i catalana.
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d’Amsterdam, actualment regulat al tractat de funcionament de la UE.

En el cas dels gossos potencialment perillosos, es recull l'obligació d’esterilització
per mandat administratiu, d’acord amb el previst a l’article 8 de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos. Per facilitar el compliment d’aquesta obligació, s’atorgarà un termini de
temps per acreditar documentalment la intervenció, tant per a les noves altes al
registre, com per a aquells gossos potencialment perillosos que ja es troben
inscrits al registre en el moment d’entrada en vigor de l’Ordenança. En qualsevol
cas, s’eximirà de l’obligació quan es presenti un informe veterinari que determini la
contraindicació d’aquesta intervenció per raons de comportament, de salut, de
benestar animal, etc. L’incompliment té consideració d’infracció greu de
l’Ordenança. Aquesta obligació respon a l’increment de persones que posseeixen
aquest tipus d’animals a la ciutat, el nombre d’incidents registrats amb implicació
de gossos potencialment perillosos i el nombre creixent d’animals d’aquest tipus
que es recullen perduts o abandonats al municipi i que sovint pateixen alguna
patologia o trastorn de comportament.

-

A fi de garantir el benestar animal i la seguretat de la resta de ciutadania, també es
recull la prohibició que una persona pugui passejar més d’un gos potencialment
perillós a la vegada pels espais públics de la ciutat, en concordança amb l’article
8.3 del RD 287/2002.

-

L’Ajuntament podrà limitar el nombre i tipologia d’animals que es mantinguin en
propietats privades. De forma genèrica, es podrà tenir un màxim de 5 animals de
companyia per propietat privada, tot i que l’Ajuntament podrà reduir o ampliar
aquest nombre, previ informe dels serveis tècnics corresponents, tenint en compte
les característiques dels animals, de l’allotjament i de l’espai disponible, així com
les condicions higienicosanitàries i les repercussions i molèsties que puguin
generar al veïnat o a l’entorn.

TÍTOL I
Objectiu i àmbit d'aplicació
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Ordenança és regular la protecció i tinença d’animals en la seva
convivència amb les persones, per tal d’assolir el màxim nivell de protecció i benestar
dels animals garantir una tinença responsable i reduir al màxim les pèrdues i els
abandonaments d’animals, a més de preservar la salut, la tranquil·litat, la convivència i
la seguretat de les persones.
Aquesta Ordenança també vol contribuir a fomentar la convivència, el civisme i el
benestar col·lectiu, facilitant que totes les persones, posseïdores o no d’animals,
puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats amb ple respecte a la dignitat i els
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sanitàries, comportaments ensalvatgits, abandonaments, etc.) es recull en aquesta
Ordenança l’obligació específica d’esterilització dels animals de companyia en
qualsevol transacció o venda, en virtut del que estableix l’article 11.3 i 44.3 z bis)
del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de protecció dels animals. L’incompliment d’aquest requisit té consideració
d’infracció greu.

Els preceptes d’aquesta Ordenança seran d’aplicació en tot el terme municipal de la
Bisbal d’Empordà.
Article 3. Definicions
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.
També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de
carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega
i els que treballen en l'agricultura.
b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen a la llar amb
qui els uneix un vincle afectiu. Als efectes d’aquesta Ordenança, totes les varietats
i espècies de gossos, gats i fures, així com les espècies que en el futur pugui
determinar la normativa aplicable.
c) Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de
Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas.
També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.
d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries
de fora de l'Estat espanyol.
e) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que de
manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del
captiveri.
f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte
per a la convivència amb les persones.
g) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni
duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o
posseïdora.
h) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les
persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies
següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans),
estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona i
d'altres que s'han de determinar per via reglamentària.
i) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les
instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de
venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili
dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de
característiques similars que es determinin per via reglamentària. En queden
excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la producció de
carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega
i els que treballen en l'agricultura.
j) Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia: establiment en què es
guarden els animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències, les
escoles d'ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centres
d'importació d'animals.
k) Centre de cria d'animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general,
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Article 2. Àmbit d’aplicació
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drets de tothom.

n)
o)

p)

q)

TÍTOL II
Sobre la tinença d'animals
Capítol 1
Normes de caràcter general
Article 4. Obligacions bàsiques
1. Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis
particulars, condicionada al fet que les circumstàncies del seu allotjament,
l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin i resti garantida
l’absència de risc sanitari, perill o qualsevol tipus de molèsties per sorolls, olors o
brutícia al veïnat, a altres persones o als animals mateixos. Com a norma general
no és permesa la tinença de més de 5 animals de companyia en un mateix
domicili. Només excepcionalment, es podrà sol·licitar una autorització municipal
per a la tinença de més de 5 animals de companyia en un mateix domicili, sempre
que es disposi de les condicions òptimes per allotjar-los i sense que per les seves
dimensions sigui necessari obtenir el corresponent registre de nucli zoològic.
2. Les persones propietàries o posseïdores d’un animal de companyia tenen, entre
d’altres, les obligacions bàsiques següents:
a. Disposar d'un domicili que doni garantia del gaudiment de les condicions de
tinença establertes en aquesta Ordenança.
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m)

a establiments de venda o d'altres.
Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre
legalment constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir
els animals.
Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i curses on
es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, principalment els
gossos i els cavalls.
Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la
persona que n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
Gat feral o gat de carrer: s'estableix la consideració diferenciada del gat feral
davant del gat domèstic i se'n reconeix la idiosincràsia. Els gats ferals són
membres de l'espècie de felí domèstic (Felis catus), però no estan socialitzats amb
els éssers humans i, per tant, no són adoptables. Els gats ferals apareixen per
l'abandonament o fugida de gats domèstics i es converteixen en gats silvestres
després de viure un temps per si mateixos o són gats descendents d'altres gats
ferals. Els gats ferals porten vides saludables i naturals en el seu propi espai, la
seva llar és a l'aire lliure.
Colònia de gats de carrer: grup de gats ensalvatgits, sense persona propietària o
posseïdora coneguda, que conviuen a l’espai públic i que han de ser controlats
per raons de salubritat, reproducció incontrolada, sanitat i benestar animal,
convivència ciutadana i pel seu impacte sobre la biodiversitat.
Transacció: qualsevol acte, jurídic o no, que comporti un canvi en la titularitat o
propietat d’un animal, independentment que sigui un acte gratuït o que impliqui una
contraprestació econòmica.
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l)

1. Els veterinaris/àries, les clíniques, consultoris i hospitals veterinaris han de complir
amb les obligacions que estableix el text refós de la Llei de protecció dels animals
en relació amb la documentació i arxiu de les seves actuacions, així com informar
en relació amb l'obligatorietat d’identificació i cens dels animals, si escau.
2. A més a més, els veterinaris han d’especificar a la documentació sanitària (cartilla)
a quina espècie i raça o creuament de races (perilloses o no) pertany l’animal.
3. Qualsevol veterinari/ària radicat al municipi de la Bisbal d’Empordà està obligat a
comunicar a les autoritats competents tota malaltia inclosa a les considerades de
declaració obligatòria, per poder prendre les mesures col·lectives necessàries,
independentment de les mesures zoosanitàries individuals.
4. Notificar a l’Administració municipal els casos que hagin atès consistents en
lesions produïdes per agressions entre animals o a persones i complir les
obligacions en relació amb els protocols vigents de coordinació d’actuacions de
vigilància veterinària en cas de sospita de ràbia de la Generalitat de Catalunya, o
d’altres que determinin l’autoritat sanitària competent.
Article 6. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries d’animals
1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària
de la persona propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que
ocasioni a les persones i altres animals, als béns, incloses les vies i els espais
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b. Garantir la salut i benestar dels animals mitjançant el seu manteniment en
condicions higienicosanitàries i de seguretat adequades a la seva espècie i
raça.
c. Proveir l’animal d'aigua potable, neta i degudament protegida de la fred i la
calor, i d’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons estats de
nutrició i salut. Els receptacles de l'aigua i del menjar han d'estar sempre nets.
d. Procurar-li l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut i benestar i
prevenir la transmissió de malalties a altres persones o animals, que inclourà
almenys un control veterinari anual dels animals, que quedarà reflectit a la
cartilla sanitària.
e. Mantenir-los en bones condicions de seguretat per tal que no es produeixi cap
situació d'atac o perill per a les persones o per a altres animals.
f. Evitar a l’animal situacions de por i patiment.
g. En el cas dels gossos se'ls ha de facilitar la sortida diària a l'exterior almenys
dos cops al dia, amb l’excepció dels cadells que encara no hagin estat
immunitzats o dels animals que, per les seves característiques, no sigui
necessari.
h. Identificar-los, per una persona veterinària col·legiada, amb microxip homologat
en condicions d’asèpsia de conformitat amb la normativa reguladora de
l’exercici de la clínica amb animals de companyia i inscriure’ls en el registre
censal del municipi de residència habitual dels animals dins el termini de 3
mesos des del naixement de l’animal o de 30 dies des de la data d’adquisició o
d’adopció de l’animal o del canvi de residència.

1. Els animals de companyia, inclosos els gossos potencialment perillosos, s'han
d’esterilitzar en qualsevol venda o transacció, d’acord amb la normativa vigent.
2. Les persones propietàries de gossos potencialment perillosos tenen l’obligació
d’esterilitzar els seus animals i acreditar-ho documentalment al registre censal
municipal. Les persones titulars de gossos potencialment perillosos que no estiguin
esterilitzats en el moment de la seva inscripció en el registre censal i aquells que
hagin adquirit aquesta condició posteriorment, tindran un termini de 30 dies per
complir amb aquesta obligació i acreditar-ho documentalment; en el cas dels
cadells el termini s’amplia fins als 7 mesos d’edat del gos. En cas que
l’esterilització sigui contraindicada per raons d’edat, de comportament, de salut, de
benestar animal, etc., la persona titular de l’animal també ha d’acreditar
documentalment la no intervenció mitjançant un informe veterinari que ho determini
específicament.
Article 8. Allotjament
Les condicions mínimes d’allotjament seran les següents:
1. Disposar de l'espai, la ventilació, la humitat, la temperatura, la llum i l'aixopluc
adequats i necessaris per evitar cap patiment i per satisfer-ne les necessitats
vitals i el benestar físic i psíquic. L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un
material que aïlli de manera suficient i que a la vegada no pugui produir lesions
a l'animal.
2. La retirada dels excrements i els orins s’ha de realitzar diàriament i s’han de
mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats.
3. Un animal de més de 25 kg o dos animals el pes dels quals sumi més de 25 kg
han de disposar d'un espai mínim de 18 m2, llevat dels centres veterinaris i dels
centres d'acollida d'animals de companyia degudament acreditats quan
aquests animals estiguin en espera que la persona propietària els passi a
recollir o en dipòsit per ordre judicial o administrativa.
4. Els animals mai poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts,
galeries, terrats, patis de ventilació o balcons; en el cas de llocs adjacents i
exteriors als habitatges, sempre han d'estar directament connectats amb
l'interior i han de disposar d'unes dimensions que permetin el lliure moviment
dels animals. La reclusió dels animals dins aquests espais és la font més gran
de molèsties als veïns.
5. En balcons, terrasses i similars s’han de prendre les mesures necessàries per
evitar que els animals puguin fugir, així com per evitar que les seves
deposicions i/o miccions puguin afectar les façanes i/o a la via pública, o puguin
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Article 7. Esterilització dels animals de companyia

Butlletí Oficial de la Província de Girona

públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil
aplicable.
2. La persona posseïdora d’un animal està obligada a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel
comportament d’aquell.
3. La persona posseïdora o propietària d’animals està obligada a evitar-ne la seva
fugida i/o abandonament.

1. A les finques, els animals de companyia només es mantindran subjectes en un
lloc per causes justificades i durant un espai de temps limitat. S'utilitzaran com a
mètode de subjecció les cadenes escorredores, tret de causa justificada.
2. 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 i a l'abeurador.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionats a la talla i força de l'animal i en cap
cas la cadena serà de longitud inferior a 3 metres, ni el collar de força o
estrangulació.
4. En cap cas un animal podrà romandre subjecte més de 12 hores seguides.
Article 10. Molèsties al veïnat
1. Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures
necessàries per no generar molèsties al veïnat derivades del manteniment i
l’allotjament dels animals, tant si es troben a l’interior de l’habitatge, com si estan
en terrasses, terrats, galeries, balcons, patis o similars, en tot horari, diürn i
nocturn.
2. Es prohibeix, des de les 21 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses,
galeries i balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o
cants destorbin el descans del veïnat.
3. En cas d’animals que de forma continuada provoquin molèsties demostrades per
sorolls, olors o d’altres, l’autoritat municipal podrà adoptar per resolució les
mesures necessàries per garantir la tranquil·litat del veïnat, que seran d’obligat
compliment per part de les persones propietàries o posseïdores. En aquests
supòsits, es requerirà a les persones propietàries perquè corregeixin d’immediat
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causar molèsties als pisos confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o
els laterals.
6. Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats. En els casos
d'animals que per causes justificades s'hagin de mantenir subjectes en un lloc
concret durant un espai de temps superior a 2 hores, només es podran utilitzar
els mitjans de subjecció determinats a l'article 4 del Decret 6/1999, de 26 de
gener, sobre les condicions de manteniment dels animals de companyia o
normativa que el substitueixi o modifiqui.
7. No es poden deixar sols al domicili durant més de tres dies consecutius. I, en
cap cas, en l’espècie canina, es pot superar un període de 12 hores.
8. Els espais que alberguin animals potencialment perillosos o amb perillositat
constatada han de tenir les característiques següents, a fi d'evitar que 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 senyalitzat amb l'advertiment que hi ha
un animal d'aquest tipus.

Article 11. Presència d’animals a la via i als espais públics
1. Com a norma general, a les vies i espais públics del municipi, els animals hauran
d’anar acompanyats, lligats i conduits per persones, mitjançant un collar, arnès o
corretja. L’arnès i el collar no podran modificar el seu diàmetre un cop fixat ni fer
pressió sobre el coll de l’animal, i hauran de ser proporcionats a la talla i a la força
de l’animal.
En els camins fora de la trama urbana, els animals (excepte els gossos considerats
potencialment perillosos) podran anar solts, sempre dins el camp visual de la
persona responsable i mai allunyats d’ella més de deu metres de distància física.
Quan s’apropin persones passejant, fent esport o ciclistes, la persona responsable
haurà de lligar i conduir l’animal com si d’una via urbana es tractés.
2. Els gossos, els gats i les fures han de portar de manera permanent per les vies o
els espais públics una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adient adaptat al
collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és
posseïdora o propietària.
3. Les persones propietàries o posseïdores dels animals queden obligades a
respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius relatius als animals.
4. Es prohibeix la presència d’animals en les àrees i zones de joc infantil.
5. Per tal de garantir l’absència de molèsties o danys a terceres persones, es limita a
5 el nombre de gossos (no potencialment perillosos) per persona que es poden
portar a la via pública.
6. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via
o espais públics i a les fonts.
7. Es prohibeix abeurar els animals directament del punt de sortida d’aigua de l’aixeta
de les fonts públiques. Només el podran utilitzar en el cas que la font tingui un
dispositiu específic per a l’abeurament d’animals.
8. Es prohibeix l’ensinistrament de gossos per a l’atac, defensa, guarda o similars a la
via o espais públics.
9. En voreres i espais públics estrets, tindran preferència els vianants que caminin
sense portar gossos o altres animals. Per tant, sempre que un encreuament en
vorera o espai estret sigui complicat sense contacte físic, el vianant que circuli amb
animals haurà d’apartar-se i respectar la prioritat del vianant que ho faci sense.
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Capítol 2
Presència d’animals a la via pública
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les deficiències i molèsties observades, i si la correcció no es produeix s’ordenarà
el comís dels animals i el seu trasllat al centre corresponent. Les despeses de
trasllat i manteniment aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora.

1. Les persones conductores d’animals han d’adoptar les mesures necessàries per
evitar que els seus animals de companyia orinin a les façanes i portals dels edificis
o a les zones enjardinades de la ciutat.
2. Les persones conductores d’animals estan obligades a portar sempre que surtin a
la via i l’espai públic bosses o embolcalls per recollir els excrements dels seus
animals de companyia, així com una ampolla o bidó amb aigua per abocar-la sobre
les miccions.
3. Les persones conductores d’animals estan obligades a recollir immediatament i
dipositar de forma higiènica els excrements dels seus animals de companyia a les
papereres i contenidors de rebuig, i a netejar, si és necessari, els espais o béns
que hagin resultat afectats. L’obligació s’estén a qualsevol espai natural del
municipi, sigui o no de concurrència pública. Aquesta obligació també afecta els
solars privats, per motius de salubritat pública.
4. Especialment són prohibides les deposicions i les miccions d’animals de
companyia als parcs infantils o zones d’ús per part dels infants.
5. En cas d’incompliment, la Policia Local requerirà a la persona que condueixi
l’animal perquè retiri les deposicions, sens perjudici de la imposició de la sanció
que correspongui.
6. Les persones conductores han de conduir els animals a la vorera, al costat de la
vorada i el més pròxim als embornals del clavegueram. En qualsevol cas, els orins
dels animals s’hauran de diluir amb aigua per tal d’assegurar la salubritat de la via i
els espais públics i evitar la degradació del mobiliari urbà.
7. En cap cas es permet l’ús per part de particulars de productes que poden ser
tòxics com ara el sofre o el lleixiu per repel·lir les miccions a les façanes dels
edificis i a les voreres. Es recomana l’ús de productes comercialitzats
específicament amb aquesta finalitat.
Article 13. Espais reservats
1. L'Ajuntament podrà establir espais reservats per al passeig i socialització dels
animals de companyia. Aquests espais hauran de procurar la seguretat dels
animals de companyia i de les persones, així com també d'evitar la fugida o
pèrdues dels animals de companyia. Les persones posseïdores hauran de vigilar
els seus animals de companyia i evitar molèsties a les persones i a altres animals
que comparteixen l'espai, així com danys a l’espai i al seu mobiliari.
2. Les persones que utilitzin aquests espais estan obligades a complir les normes
següents:
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Article 12. Recollida i neteja de les deposicions d’animals a l’espai públic
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10. La presència de gossos potencialment perillosos o de perillositat constatada en
llocs o espais públics requereix el compliment de l’establert a l’article 35.1
d’aquesta Ordenança.

3. Els gossos considerats potencialment perillosos hauran de complir la normativa
sectorial d’aplicació per poder fer ús d’aquests espais i, per tant, hauran d’anar
lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i amb
morrió.
Article 14. Presència d’animals en establiments i altres indrets
1. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals de companyia als llocs següents
(amb excepció dels gossos d’assistència i els de les empreses de seguretat i de
les forces i cossos de seguretat en exercici de les seves funcions):
a) Piscines d’ús públic.
b) Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari
d’obertura al públic, llevat que es tracti de competicions, concursos i/o
concentracions d’animals i altres que l’autoritat competent així ho determini i
autoritzi.
c) Edificis públics on la presència d’animals no estigui específicament autoritzada.
2. La prohibició d’entrada i permanència d’animals en establiments públics i
allotjaments de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i
similars, és discrecional del titular, llevat dels gossos d’assistència i dels de
seguretat. Fins i tot disposant de l’autorització del titular de l’establiment, serà
necessari que els animals estiguin degudament identificats i vagin proveïts amb les
mesures de seguretat descrites a l’article 9 (mètodes de subjecció). Els gossos
potencialment perillosos sempre han d’anar fermats amb corretja o cadena i dur el
morrió col·locat.
3. Si el titular de bar, restaurant o establiment similar en què se serveixin aliments
permet l’entrada d’animals, la permissió abastarà només la zona d’estada del
públic, però no les zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal
de l’establiment.
4. El permís d’accés dels animals a què fa referència el punt anterior, s’entén sempre
sota la responsabilitat de la persona responsable de les instal·lacions i després
d’haver verificat els procediments d’autocontrol eficaços per a garantir-ne la
seguretat alimentària.
5. Els propietaris dels locals i establiments de tota mena referenciats al punt anterior
hauran de col·locar a l’entrada de l’establiment i en lloc visible una placa indicadora
de si és permesa o no l’entrada amb animals.
6. Resta totalment prohibida la presència d’animals als locals destinats a la fabricació,
preparació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments i als
comerços de menjars preparats.
7. Per tal de promoure teràpies saludables i la relació amb els seus propietaris, es
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Recollir els excrements dels seus animals, de forma higiènicament correcta.
Evitar baralles o enfrontaments amb altres animals.
Evitar la sortida de l’animal de l’espai sense lligar.
Mantenir l’espai net i en bones condicions.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

a.
b.
c.
d.

1. Tenen la consideració de gossos d’assistència aquells que acreditin complir amb
els requisits que estableix la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l’entorn
de les persones acompanyades de gossos d’assistència, i que estiguin legalment
acreditats, identificats i inscrits.
2. Els usuaris de gossos d’assistència poden accedir, acompanyats del seu animal,
als llocs i establiments que s’indiquen a l’article 12 de la Llei 19/2009.
3. Els usuaris de gossos d’assistència no podran exercir el dret d’accés a l’entorn si
es dona alguna de les circumstàncies següents: el gos d’assistència mostra signes
evidents de malaltia, de manca d’higiene o existeix una situació de risc imminent i
greu per a la integritat física de la persona usuària del gos d’assistència o de
terceres persones.
4. El dret d’accés a l’entorn resta prohibit als llocs següents:
a. Zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de restaurants,
bars, cafeteries i altres llocs destinats a la restauració.
b. Quiròfans, espais i zones que per la seva funció han d’estar en condicions
higièniques especials.
c. L’aigua de les piscines.
Article 16. Alimentació d’animals a la via pública i espais públics
1. Amb l’objecte de prevenir la proliferació i l’increment de colònies d’animals
incontrolats en el municipi, i d’acord amb les necessitats sanitàries i l’equilibri
zoològic, es prohibeix alimentar els animals a la via pública, als parcs i solars o a
d’altres espais similars. La prohibició de donar aliments es fa extensiva a les zones
privades exteriors, com portals, finestres, terrasses, balcons o patis interiors,
especialment aquells que no tenen propietari/ària legal conegut, com poden ser
gats, gossos, coloms i altres, a excepció de la col·locació de menjadores per a
ocells passeriformes.
2. Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà per al manteniment de les colònies controlades de gats ferals en els
punts acordats a aquest efecte.
3. No és permès alimentar, sense l'autorització administrativa corresponent, els porcs
senglars o qualsevol altre animal salvatge que es trobin a les vies o espais públics
o que hagin accedit a una propietat privada, inclosos els espais forestals del terme
municipal de la Bisbal d’Empordà.
4. Les persones que regularment alimentin animals en espais privats seran
considerades posseïdores d’aquests animals i, conseqüentment, hauran d’atendre
les obligacions i responsabilitats que legalment els corresponguin.
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Article 15. Gossos d’assistència
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podrà permetre l’entrada d’animals de companyia a centres sociosanitaris,
residències, centres sanitaris i d’hospitalització, sempre en espais habilitats a
l’efecte i amb l’autorització dels seus responsables.

1. Correspon a l'Ajuntament de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o
ensalvatgits a la via pública. L’Ajuntament podrà realitzar aquest servei de recollida
per qualsevol dels sistemes de gestió que s’estableixi a la normativa vigent. En el
cas d’animals de companyia perduts, ferits o morts, es comprovarà si l’animal està
identificat i, en cas afirmatiu, es comunicarà la situació de l’animal al seu
propietari/ària.
2. L'Ajuntament pot delegar la gestió del servei a què fa referència l'apartat anterior a
administracions o entitats locals supramunicipals, o concertar-ne la seva execució
amb entitats externes (entitats de protecció dels animals o empreses registrades
per a aquesta finalitat específica).
Article 18. Instal·lacions d’acollida d’animals de companyia
1. L'Ajuntament podrà disposar d’un centre d'acollida d'animals de companyia o, en el
seu defecte, signar un conveni per a la realització del servei de recollida dels
animals abandonats, perduts o assilvestrats. Aquest servei es prestarà, com
determina la normativa, en condicions de benestar i seguretat adequades per
l’allotjament dels animals recollits, mentre no siguin recuperats per la persona
propietària o posseïdora. En cas necessari els animals també podran ser
mantinguts al centre en períodes d’observació.
2. El centre d'acollida d'animals de companyia haurà de complir els requisits
establerts per la seva normativa específica i per la de nuclis zoològics.
3. El centre d'acollida disposarà de programes per a la promoció de l’adopció o altres
alternatives per a tots els animals allotjats al centre que hagin superat els períodes
d'estada establerts.
Article 19. Termini i procediment de recuperació dels animals de companyia
1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de 20 dies. L'animal s'ha
de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les
despeses originades.
2. Si l'animal porta identificació, el servei municipal corresponent o l’entitat o empresa
contractada per l’Ajuntament ha d'avisar la persona propietària, la qual té un
termini de 20 dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses
originades. Un cop passat aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no
l’ha recollit, aquest es considera abandonat i pot ésser cedit, acollit temporalment o
adoptat i l’Ajuntament podrà obrir un expedient sancionador a l’antic propietari/ària
per abandonament de l’animal.
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Article 17. Servei de recollida
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Capítol 3
Recollida d’animals

1. Correspon a l'Ajuntament la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits per
mètodes d'immobilització a distància i altres mètodes de captura no agressius.
2. En els casos en què la captura per immobilització o mitjançant llaços, xarxes,
gàbies trampa no sigui possible, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya autoritzarà excepcionalment l'ús d'armes de foc i determinarà qui ha
d'emprar aquest sistema de captura excepcional.
Capítol 4
Establiments de venda i altres nuclis zoològics
Article 21. Nuclis zoològics
Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:
1. Inscriure's al Registre de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.
2. Dur un llibre de registre oficial, diligenciat per la Generalitat de Catalunya, en què
es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida dels
animals i les dades de la seva identificació. Les dades i la signatura del servei
veterinari responsable i les actuacions desenvolupades en els animals en la seva
entrada, manteniment i sortida de les instal·lacions han de constar al llibre de
registre.
3. Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les
necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En
especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos
de malaltia o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.
4. Tenir en lloc visible l'acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis
zoològics, quan es tracti d'establiments d'accés públic.
5. Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els
danys a persones, animals, béns, vies i espais públics i al medi ambient.
6. Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels
animals.
7. Tenir a disposició de l'Administració competent tota la documentació referida als
animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.
8. Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes
d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys i ser
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Article 20. Captura de gossos i gats ensalvatgits

Butlletí Oficial de la Província de Girona

3. Quan la pèrdua d’un animal s’hagi produït tres o més vegades en un període de sis
mesos, l’Ajuntament podrà comissar-lo temporalment o definitivament.

Article 22. Establiments de venda d’animals
1. Totes les activitats relacionades amb l’allotjament, comercialització, manteniment i
reproducció d’animals queden subjectes a l’atorgament del corresponent permís i/o
llicència municipal i inscripció prèvia en el Registre de nuclis zoològics.
2. Només és permesa la criança d’animals de companyia en els casos que estigui
legalitzada l’activitat com a tal.
3. Els establiments de venda d’animals i els nuclis zoològics on es portin a terme
transaccions amb animals han de complir amb els requisits i requeriments que
recull el text refós de la Llei de protecció dels animals.
4. Complementàriament s’estableix l’obligació de registrar, en el llibre de Registre
oficial del nucli zoològic i a la cartilla de l’animal, la data d’esterilització de tots els
animals de companyia, inclosos els gossos potencialment perillosos.
5. Queda prohibida, al municipi de la Bisbal d’Empordà, la venda ambulant d’animals
de companyia, així com els anuncis a la via pública o en revistes o diaris locals,
que ofereixin la venda o donació d’animals sense el número de nucli zoològic o de
l’associació protectora legalment reconeguts.
Article 23. Cria en domicilis, donacions i transferències
1. La cria d’animals de companyia en domicilis particulars resta prohibida. En tot cas,
es podrà autoritzar la cria d’animals de companyia en domicilis, sempre que
l’activitat sigui compatible amb l'ús urbanístic atribuït a la finca per les normes
urbanístiques, condicionada a la prèvia presentació de la comunicació prèvia
ambiental corresponent i a la inscripció com a nucli zoològic en el Registre oficial
de nuclis zoològics de Catalunya. Igualment, resten sotmesos al compliment dels
requisits exigits per als centres de cria.
2. En les donacions o transaccions d’animals entre particulars hi haurà d’haver un
contracte d’adopció que garanteixi la implantació del xip, l’esterilització i la
vacunació o aplicació dels tractaments obligatoris.
Capítol 5
Regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius
Article 24. Activitats que requereixen l’autorització de certamen o de
concentració d'animals vius
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9. Si l’establiment disposa de medicaments veterinaris a les seves instal·lacions,
acompanyarà la comunicació de la farmaciola veterinària que quedarà sota control
del servei veterinari i de l’autorització per a la dispensació de medicaments
veterinaris atorgada per l’autoritat competent.
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els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.

Les persones o entitats responsables de l’organització de certàmens i de
concentracions amb animals vius al terme municipal de la Bisbal d’Empordà han de
complir els requisits següents:
1. Haver tramitat i obtingut l'autorització o la comunicació corresponent, al
departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2. Sol·licitar a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà les corresponents autoritzacions
per a la ocupació de la via pública i la celebració de l’esdeveniment.
3. Complir amb els requisits establerts per la normativa vigent en relació al recinte i
als animals (en especial per garantir les condicions de seguretat, sanitàries, de
benestar i d’identificació dels exemplars que hi participin).
Article 26. Inspecció i control dels certàmens i concentracions d’animals vius
El personal del departament competent en matèria de ramaderia de la Generalitat de
Catalunya pot fer visites d’inspecció i comprovar el compliment dels requisits que
estableix el Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres
concentracions d'animals vius a Catalunya.
TÍTOL III
Disposicions específiques per tipologies d’animals
Capítol 1
Animals de companyia
Article 27. Identificació dels animals de companyia
1. Les persones propietàries o posseïdores d’un gos, gat o fura estan obligades a
identificar-lo mitjançant la implantació, per part d’un/a veterinari/ària, d’un
microxip homologat o per altres sistemes que es puguin establir per via
reglamentària.
2. La identificació dels animals de companyia constitueix un requisit previ i obligatori
per realitzar qualsevol transacció de l’animal, incloses les donacions i altres
transferències entre particulars, i ha de figurar en qualsevol document que faci
referència a aquest animal.
3. Qualsevol transacció portada a terme sense que consti la identificació de l’animal
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Article 25. Requisits corresponents als certàmens i concentracions d’animals
vius

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Estan obligades a sol·licitar l’autorització de la Generalitat de Catalunya per a la
celebració de certàmens i altres concentracions d'animals vius les persones o entitats
responsables de les activitats descrites al Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre
regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya.

1. El registre censal municipal de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà s’integra dins
el registre general d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya
(ANICOM), que és el registre oficial a Catalunya i és d’accés gratuït. El registre
recull la inscripció dels animals de companyia residents al municipi, inclosos els
gossos potencialment perillosos i així com les agressions protagonitzades pels
animals.
2. S'han d'inscriure en el registre censal de la Bisbal d’Empordà els gossos, els gats i
les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Prèviament a la inscripció
de l'animal en el registre, cal haver dut a terme la identificació de l’animal
mitjançant la implantació d’un microxip per un/a veterinari/ària, i l’esterilització
obligatòria en els casos dels gossos potencialment perillosos.
3. Les persones propietàries d’un gos, un gat o una fura tenen un termini de tres
mesos des del naixement de l’animal per inscriure’l en el registre censal municipal.
Complementàriament estan obligats a comunicar-ne també les baixes, les
adopcions, les cessions i els canvis de residència de l’animal o d’altres dades
incloses al registre. El termini per comunicar-ho és de trenta dies des de la data del
fet.
4. En cas de pèrdua, desaparició o robatori, les persones propietàries o posseïdores
d'animals de companyia censats a la Bisbal d’Empordà estan obligades, en un
termini de quaranta-vuit hores, a comunicar els fets i a facilitar les dades de
l’animal a l'Ajuntament on estigui censat i/o a la Policia Municipal, de manera que
en quedi constància en el registre censal.
Article 29. Tramitacions del registre censal
Les persones propietàries d’animals de companyia han de presentar la documentació
següent segons el tràmit a realitzar:
1. Per inscriure un animal en el cens municipal d’animals de companyia han
d’acreditar la identificació de l’animal mitjançant el document d’identificació del xip i
la cartilla sanitària on constin les dades de l’animal relatives a l’espècie, raça, sexe,
data de naixement, data d’esterilització, si escau, i número d’identificació;
comunicar les dades de la persona propietària relatives al nom, cognoms, domicili,
telèfon i DNI, i el domicili habitual de l’animal. També els antecedents d’atacs a
persones i animals que hagi ocasionat, si escau.
2. En el cas de gossos potencialment perillosos, també són condicions
indispensables per a la tinença i inscripció en el registre censal municipal les
descrites a continuació:
a. Acreditar l’esterilització del gos mitjançant la cartilla veterinària en els terminis
establerts.
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Article 28. Registre censal municipal d’animals de companyia
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és nul·la i es té per no efectuada. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona
posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.

4. Les pèrdues, desaparicions i robatoris s’han d’acreditar a l’Ajuntament mitjançant
una còpia de la denúncia a la Policia Municipal o una declaració jurada fent constar la
incidència, la data i el número d’identificació de l’animal.
5. Pels canvis de residència en el mateix municipi, cal aportar la justificació de la nova
adreça de la persona propietària i/o de l’animal.
6. Les baixes del registre per trasllat a un altre municipi de Catalunya es registraran
d’ofici quan es faci efectiva la modificació o alta en el nou municipi mitjançant
l’ANICOM. En cas de baixes per trasllats a municipis de fora de Catalunya, s’ha de
justificar mitjançant l’alta de l’animal en el registre censal del nou municipi.
7. Els canvis de titularitat s’han d’acreditar amb una còpia del document de la
transacció de l’animal on hi consti la identificació i l’esterilització de l’animal, i les dades
i signatures de les persones propietàries actuals i anteriors.
Article 30. Placa identificativa
Els animals de companyia hauran de portar de manera permanent pels espais o les
vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar, en el
qual haurà de constar el nom de l’animal i les dades de la persona propietària o
posseïdora.
Article 31. Transaccions amb animals de companyia entre particulars
1. Està prohibida la cria i transaccions d’animals en domicilis particulars, llevat que
s’inscriguin les instal·lacions al Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.
2. En qualsevol transacció amb animals de companyia (donació, cessió, venda,
adopció...), incloses les efectuades per particulars, els animals han d’estar
identificats i han de ser esterilitzats, excepte en els casos que s'estableixin per
reglament.
3. En les transaccions amb gossos considerats potencialment perillosos cal, a més, el
compliment dels requisits següents:
a. Existència de llicència vigent per part de la persona propietària originàriament.
b. Obtenció prèvia de la corresponent assegurança de responsabilitat civil i
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3. Les baixes del registre censal per causa de mort de l’animal s’han d’acreditar
mitjançant un informe de defunció signat pel veterinari i/o un document relatiu a
l’eliminació del cadàver. En el document hi ha de constar obligatòriament la data i el
número d’identificació de l’animal.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

b. Contractar una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil derivada dels
danys que pugui ocasionar el gos d’acord amb el que disposa el Decret
170/2002, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
c. Tramitar la sol·licitud de la llicència administrativa per a la tinença i conducció
de gossos potencialment perillosos i aportar la documentació requerida.

Article 32. Definició
1. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els següents:
a. Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs creuaments: akita inu,
terrier de Staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de
Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler,
Staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès. Aquesta llista de races pot ser
modificada per la normativa vigent en cada moment.
b. Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria
de les característiques que figuren a l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22
de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
c. En tot cas, es consideren gossos potencialment perillosos aquells que, tot i no
estar inclosos en els apartats a) i b), manifestin un caràcter marcadament
agressiu o que hagin tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
d. Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
e. Queden exclosos d’aquesta consideració els que pertanyen a les diferents
forces i cossos de seguretat i a les empreses de seguretat amb autorització
oficial.
Article 33. Determinació de la perillositat
Correspon als ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos que
manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a
persones o altres animals. La potencial perillositat haurà de ser declarada mitjançant
una resolució de l’autoritat competent municipal d’acord amb criteris objectius, o bé
d’ofici, o bé després d’una notificació o denúncia, previ informe d’un/a veterinari/ària,
oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent municipal.
Article 34. Llicència administrativa per a la tinença i conducció
1. Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han
d’obtenir, prèviament a la inscripció de l’animal al Registre general d'animals de
companyia, una llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos que emet l’Ajuntament. La llicència és personal i
intransferible.
2. Les persones que estan al càrrec, tenen cura o passegen gossos potencialment
perillosos que no són de la seva propietat (personal d’establiments de venda
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Capítol 2
Gossos potencialment perillosos
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tramitació de la corresponent llicència per part de la nova persona propietària.
c. Acreditació de la cartilla sanitària actualitzada i on consti l’esterilització de
l’animal.
d. Inscripció de la transmissió de l’animal en el registre censal municipal en el
termini de 30 dies.

4. La llicència administrativa té un període de validesa de 5 anys que haurà de ser
renovada per períodes successius de la mateixa durada.
5. L’Ajuntament, en el marc de les seves competències, regularà per Ordenança
fiscal la tributació inherent a la tramitació de la llicència per a la tinença i/o
conducció de gossos potencialment perillosos.
Article 35. Mesures de seguretat
Les persones propietàries i posseïdores de gossos considerats potencialment
perillosos hauran de complir les mesures següents:
1. A les vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports públics i
llocs i espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar
lligats, amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, i proveïts del
corresponent morrió homologat i adequat a la raça; i el seu conductor ha de portar
la llicència de tinença i/o conducció i el rebut vigent de pagament de l’assegurança
de responsabilitat civil.
2. Una mateixa persona no pot portar simultàniament més d’un gos potencialment
perillós en llocs i espais públics.
3. No es pot conduir un gos potencialment perillós sota els efectes de l’alcohol o
altres substàncies estupefaents.
4. Les instal·lacions que els alberguin han de reunir les característiques següents:
a. Parets, tanques i portes suficientment altes, consistents, ben fixades i amb els
mecanismes adients per tal d’evitar la sortida del recinte de l’animal.
b. El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de
l’existència d’un gos d’aquest tipus.
c. El recinte ha de reunir les mesures necessàries per evitar l'escapada o pèrdua
de l’animal.
5. No s’autoritza la cria d’aquests gossos als propietaris/àries particulars.
6. La sostracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular a la
Policia Municipal amb la màxima celeritat i, en tot cas, en el termini màxim de 48
hores des que es tingui coneixement dels fets.
7. Les persones propietàries de gossos que han adquirit la condició de potencialment
perillosos tenen l’obligació de prendre les mesures necessàries que determini un/a
veterinari/ària (teràpies, ensinistrament, esterilització, etc.) a fi de restablir el
comportament i el caràcter no perillós i sociable de l’animal.
Article 36. Ensinistrament de gossos
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3. Per a l'obtenció de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos s’han d’acomplir els requisits marcats per la llei, entre els
quals figuren la necessitat de ser major d’edat, disposar de capacitat física i
psíquica suficient, no tenir els antecedents penals establerts reglamentàriament i
disposar d’assegurança de responsabilitat civil.
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d’animals, centres de cria, de centres de recollida, de residències canines,
voluntaris de protectores d'animals, etc.), també tenen l’obligació de disposar d’una
llicència de conducció de gossos potencialment perillosos emesa per l’Ajuntament
on resideixin habitualment els gossos.

Article 37. Control de colònies de gats ferals en espai urbà
1. Els gats ferals que conviuen en el municipi i que s’han agrupat en colònies formen
part de la fauna urbana i, com a tal, se’ls ha de respectar la forma de viure i, en la
mesura que tècnicament sigui possible, se’ls ha de mantenir en l’espai que
ocupen.
2. L’Ajuntament assumirà el control de les colònies de gats ferals més conflictives,
evitant l’increment del nombre de gats mitjançant l’esterilització d’aquests i la
millora de les condicions de salubritat dels indrets on s’ubiquen; no obstant, per
motius de convivència o de proximitat a zones sensibles (centres educatius,
esportius, àrees de joc infantil, zones de restauració, etc.) l’Ajuntament podrà
ordenar el trasllat d’una colònia a una altre espai més idoni.
3. L’Ajuntament determinarà aquells indrets on s’han de situar els dispositius per
alimentar i abeurar els animals pertanyents a colònies, seguint el protocol establert.
4. L’alimentació de les colònies només la podran realitzar les persones autoritzades
per l’Ajuntament, les quals aniran degudament identificades amb l’acreditació que
a aquests efectes expedirà l’Ajuntament.
5. L’Ajuntament podrà formalitzar acords/convenis amb entitats o associacions
protectores d’animals per a la gestió d’aquestes colònies.
6. En cap cas es pot utilitzar la colònia de gats ferals per dipositar o abandonar gats
domèstics.
Article 38. Registre de persones autoritzades per al control de colònies de gats
1. L’alimentació dels gats de les colònies controlades només la poden realitzar les
persones voluntàries inscrites al Registre de persones autoritzades per al control
de colònies de gats de carrer de la Bisbal d’Empordà, les quals han de tramitar la
sol·licitud mitjançant una instància de l’Ajuntament i complir amb els requisits que
s’estableixin segons la tramitació i el programa de control vigent.
2. Les persones voluntàries inscrites al Registre han de comprometre’s a col·laborar
de forma voluntària en el programa de control de colònies de gats vigent i a
realitzar les tasques diàries de cura i alimentació dels gats encomanades per
l’Ajuntament, complint en tot moment amb les normes i polítiques que s’estableixin.
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Capítol 3
Gats ferals
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No es permet a particulars l’ensinistrament de gossos per a l’atac i defensa. Les
instal·lacions degudament autoritzades podran realitzar aquesta activitat amb gossos
destinats a activitats de vigilància i de guarda pròpies d’empreses de seguretat i dels
cossos de seguretat de les diferents administracions públiques.

4. En cas que es produeixi l’incompliment d’aquestes normes, l’autoritat municipal pot
requerir a la persona cuidadora i alimentadora responsable perquè retiri i netegi l’espai
afectat, sens perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
5. Qualsevol persona voluntària pot ser donada de baixa del Registre i perdre
l’autorització per alimentar els gats de carrer, quan concorrin raons d’interès públic o
per incompliment de les normes o polítiques establertes.
Capítol 4
Animals domèstics no considerats de companyia
Article 39. Animals domèstics no considerats de companyia
1. L’Ajuntament permet la tinença i criança d’animals domèstics considerats de
consum humà (conills, aus de corral, etc.) en domicilis particulars sempre que sigui
per a ús domèstic i particular. El departament municipal corresponent determinarà
les obligacions de la persona propietària de l’animal no considerat de companyia i
farà referència a les condicions higièniques i sanitàries i a l’absència de molèsties i
perill que es puguin ocasionar als veïns per part de l’animal.
2. La tinença i criança dels animals a què fa referència el paràgraf anterior serà
considerada una activitat econòmica quan el nombre d’animals excedeixi el límit de
les necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor. En
aquest cas caldrà que el posseïdor sol·liciti i obtingui la corresponent autorització
municipal d’activitats, així com les altres que legalment correspongui.
3. En principi, i llevat d'autorització expressa que recollirà les condicions específiques
de l'excepció, no s'autoritzarà dins del nucli urbà el manteniment de bovins de
producció làctia (vaqueries), la tinença i criança de grans animals (estiguin o no
destinats al consum o a l'oci), les activitats de pasturatge i el pas de ramats.
Capítol 5
Animals de la fauna autòctona, exòtica i altres
Article 40. Fauna autòctona

361aae0f-2e14-4e8f-9956-89f2c90482d2

Núm. BOP 222 · Núm. edicte 8363 · Data 18-11-2020 · CVE BOP-2020_0_222_8363 · Pàg. 24-40 · https://ddgi.cat/bop

a. L’alimentació s’ha de fer amb pinso sec, netejant les restes de menjar
diàriament.
b. Es prohibeix deixar recipients, mantes, cartrons o d’altres elements i deixalles
en els punts d’alimentació.
c. Es prohibeix deixar quantitats de pinso excessives o posar aliments diferents
del pinso sec i aigua, com restes de menjar casolà, llet, etc.
d. Es prohibeix alimentar en els espais considerats sensibles: al voltant de centres
educatius, centres sanitaris, parcs infantils, zones forestals, cursos fluvials, etc.
e. Es prohibeix instal·lar nous punts d’alimentació sense permís de l’Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

3. Amb caràcter general, les normes bàsiques per a l’alimentació dels gats de
colònies controlades són les següents:

La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està condicionada al
fet que es compleixin les condicions següents:
1. La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeix pel que estableixen els
tractats i convenis internacionals signats per l’Estat espanyol, per la normativa
comunitària i pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de protecció dels animals, la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat
animal, i les disposicions que les desenvolupen.
2. Els propietaris d’una espècie de fauna no autòctona, sempre que sigui permesa la
seva tinença, hauran d’acreditar documentalment la seva procedència legal.
3. No és permesa la tinença d’animals d’agressivitat manifesta o que poden
representar un perill per a les persones i la resta d’animals sense autorització
expressa de l’Ajuntament, sens perjudici de la normativa aplicable.
4. L’Ajuntament determinarà, si escau, les espècies sotmeses a autorització
expressa.
5. En tot moment aquests animals estaran allotjats en un entorn adequat a la seva
espècie que garanteixi les seves necessitats i benestar.
TÍTOL IV
Inspecció i regim sancionador
Capítol 1
Control de l’aplicació de l’Ordenança
Article 42. Funcions de la Policia Local en relació amb el compliment d’aquesta
Ordenança
1. En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local és l’encarregada de
vetllar pel compliment d’aquesta Ordenança, de denunciar, quan escaigui, les
conductes que hi siguin contràries, i d’adoptar, si escau, les mesures cautelars
necessàries per restablir el benestar dels animals, la convivència i la tranquil·litat
pública d’acord amb els principis d’oportunitat, congruència i proporcionalitat i amb
el degut respecte a les seves funcions.
2. La Policia Local exigirà en tot moment el compliment immediat de les disposicions
previstes en aquesta Ordenança i podrà requerir verbalment les persones que no
respectin les normes per tal que cessin en la seva actitud o comportament, i les
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Article 41. Animals exòtics

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Queda prohibida la tinença i exhibició pública d’animals d’espècies protegides o llurs
parts, ous o cries (vius o dissecats) llevat dels supòsits especificats per reglament. Es
prohibeix qualsevol altra actuació, activitat o transacció relacionada amb aquests.

4. Els agents cívics degudament autoritzats podran col·laborar en les tasques
d’informació i seguiment d’aquesta Ordenança.
Article 43. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança
1. Qualsevol persona té el dret i el deure de posar en coneixement de l’Ajuntament
l’existència d’un determinat fet que pugui ser constitutiu d’una infracció d’allò
establert en aquesta Ordenança.
2. Les instàncies, presentades a l’Ajuntament de forma presencial o telemàtica,
hauran d’expressar la identitat de la persona o persones que les presenten, el relat
dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva comissió i, quan sigui
possible, la identificació de les persones presumptament responsables, així com
totes les proves que considerin oportú presentar.
Article 44. Conductes obstruccionistes a les tasques de control
En els àmbits d’aplicació d’aquesta Ordenança, no es permeten les conductes
següents:
a. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació
requerida pel personal municipal que actua en compliment de les seves funcions.
b. Subministrar al personal municipal, en compliment de les seves tasques de control
sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a
error de manera explícita o implícita.
c. L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les
autoritats municipals o el seu personal autoritzat.
Article 45. Elements probatoris
En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta Ordenança,
els fets constatats per agents de l’autoritat i/o personal inspector tenen valor probatori,
d’acord amb la normativa aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin
aportar les persones interessades.
Article 46. Resolució alternativa de conflictes
En els casos conflictius, relacionats amb l’objecte d’aquesta Ordenança, que siguin de
difícil resolució per la via sancionadora, l’Ajuntament podrà aplicar (amb mitjans propis
o amb suport extern) mesures complementàries o alternatives de solució basades en
el diàleg i la negociació amb la persona infractora.
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3. A l’efecte de poder incoar el corresponent expedient sancionador, la Policia Local
requerirà a la persona presumptament responsable que s’identifiqui.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

advertirà, amb totes les prevencions legals, que en cas de resistència poden
incórrer en responsabilitat penal per desobediència.

Article 47. Infraccions i sancions
1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les
accions i omissions que contravenen les obligacions, deures, càrregues i
prohibicions que estableixen el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals; el Decret 6/1999, de 26
de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de
companyia; la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos; la Llei catalana 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos; les
disposicions amb rang de llei que substitueixin o modifiquin les anteriors; els
decrets i reglaments que les desenvolupin; així com aquells fets o conductes que
impliquin l'incompliment de les obligacions, prohibicions o limitacions establertes en
aquesta Ordenança municipal.
2. Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions
qualsevol persona física o jurídica que per acció o omissió hagi comès la infracció.
Article 48. Classificació de les infraccions
Les conductes tipificades com infracció en aquesta Ordenança es classifiquen en lleus,
greus i molt greus. Les infraccions administratives no regulades en aquesta Ordenança
seran sancionades d’acord amb el que disposa la normativa esmentada en l'article
47.1 d’aquesta Ordenança.
Secció II
Infraccions i sancions en matèria de protecció dels animals
Article 49. Infraccions en relació amb el Decret legislatiu 2/2008 sobre protecció
dels animals
Constitueixen infraccions administratives en matèria de protecció d’animals les
tipificades com a infraccions lleus, greus i molt greus a l’article 44 del Decret legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals
i modificat per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient.
1. Són infraccions lleus de la legislació sobre protecció dels animals:
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Secció I
Disposicions generals

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Capítol 2
Règim sancionador
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a. Incomplir les obligacions d’inscripció al Registre censal municipal d’animals de
companyia i les posteriors comunicacions preceptives, com pot ser la mort de
l’animal, cessió, canvi de residència de l’animal, canvi en el sistema
d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en
el cens.
b. No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han de vacunar o
tractar obligatòriament, d’acord amb el que estableix la Llei de protecció dels
animals.
c. 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.
d. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
e. Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l’article 8 de la
Llei de protecció dels animals.
f. No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin
d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per la
Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació
amb aquesta identificació.
g. No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d’animals, reconegut oficialment.
h. Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals, sense
l’autorització administrativa prèvia.
i. Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions
d’animals vertebrats.
j. No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis
zoològics.
k. No tenir actualitzat el llibre de registre oficial o diligenciat per l’Administració
competent establert per als nuclis zoològics.
l. Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
m. Tenir espècies incloses en l’annex de la Llei de protecció d’animals amb la
categoria D, i també parts, ous, cries o productes obtinguts a partir d’aquests
exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
n. Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
o. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
p. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur
benestar, encara que no els comporti un risc greu per a la salut o sense
observar el que s’estableix als articles 4 i 8 d’aquesta Ordenança.
q. No evitar la fugida d’animals i/o de les seves cries.
r. Maltractar animals, encara que no els produeixi resultats lesius. A aquests
efectes es considera maltractament animal, mantenir els animals en vehicles
estacionats per un període superior a l’establert, tot i complir les condicions de
ventilació i temperatura, i l’ús de corretges que hagin estat prohibides o que
puguin causar patiment o lesions a l’animal.
s. Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut,
encara que això no els causi perjudicis greus.
u. 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.
v. No comunicar la persona propietària o posseïdora d’un animal la seva pèrdua o
desaparició.
w. No conservar la documentació sanitària acreditativa de les vacunacions,

a. 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.
b. No tenir el llibre de registre oficial o diligenciat per l'Administració competent
establert per als nuclis zoològics.
c. No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els
tractaments obligatoris.
d. Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits
establerts en el títol IV de la Llei de protecció dels animals.
e. Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen
autoritzat.
f. Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat
declarats nuclis zoològics.
g. Anul·lar els sistemes d’identificació sense prescripció ni controls veterinaris.
h. No mantenir en captivitat, o en les condicions que per via reglamentaria
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.
i. Fer tir al colom i altres pràctiques assimilables.
j. Incomplir l’obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les
malalties a què es refereix l'article 24.1.c. de la Llei de protecció dels animals.
k. No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
l. Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències
greus per a la salut. Es considerarà maltractament mantenir els animals en
vehicles estacionats sense complir les condicions de ventilació i temperatura
que hagin provocat patiment a l’animal.
m. Fer matances públiques d'animals.
n. Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres
assimilables.
o. Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
p. Utilitzar animals salvatges en captivitat en els espectacles dels circs.
q. Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
r. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en
l'annex de la Llei de protecció dels animals amb la categoria C, i també de
parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.
s. Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia
d'exemplars de les espècies incloses en l'annex de la Llei de protecció dels
animals amb 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
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2. Són infraccions greus de la legislació sobre protecció dels animals:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

tractaments i controls dispensats als animals quan són exigits per la normativa
vigent.
x. La tinença d’animals de fauna salvatge o animals de companyia exòtics sense
tenir subscrita la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
y. Qualsevol altra infracció de les disposicions del Decret legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals o de la
normativa que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.

a. Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt
greus per a la salut.
b. Sacrificar gats i gossos fora dels casos esmentats per l'article 11.2 de la Llei de
protecció dels animals.
c. Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin
comportar danys greus.
d. Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc sense l'autorització
corresponent del Departament de Medi Ambient.
e. No evitar la fugida d'animals d'espècies exòtiques o d'espècies híbrides que
pugui comportar una alteració ecològica greu.
f. Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense
control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per la
Llei de protecció dels animals.
g. Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en
aquest tipus d'actes.
h. Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els
perjudicis als animals són molt greus.
i. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la
fauna autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en perill
d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.
j. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
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3. Són infraccions molt greus de la legislació sobre protecció dels animals:
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autoritzats.
t. La manca d'inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
u. Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció
d'instal·lacions que allotgin animals.
v. No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.
w. Abandonar animals, encara que s'hagi fet en unes circumstàncies que no
comportin cap risc per a l'animal.
x. 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.
y. Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.4 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.
z. 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.
aa. 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.
bb. Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els supòsits
determinats legalment.
cc. La cria d’animals de companyia i domèstics en domicilis particulars sense haver
comunicat l’activitat i haver acreditat la inscripció com a nucli zoològic, quan
sigui preceptiu d’acord amb aquesta Ordenança.
dd. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.

D’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de protecció dels animals, modificat per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, les infraccions previstes en
matèria de protecció dels animals se sancionaran amb multes de les quanties
següents:
a. Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 300 fins a 3.000
euros.
b. Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 3.001 fins a 9.000
euros.
c. Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 9.001 fins a
45.000 euros.
La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció,
sense perjudici de l’aplicació del comís preventiu. La imposició de la multa també
comporta, en tots els casos, el comís dels arts de caça o captura i dels instruments
amb què s'ha dut a terme, els quals poden ser retornats a la persona propietària un
cop abonada la sanció, llevat que es tracti d'arts de caça o captura prohibits.
La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració d’infraccions greus pot comportar el
tancament temporal de les instal·lacions, els locals o els establiments, amb la
corresponent anotació al Registre de nuclis zoològics, així com la inhabilitació per a la
tinença d’animals per un període de dos mesos a cinc anys.
Article 51. Administració competent per sancionar
La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades
en el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
protecció dels animals, d’acord amb allò que disposa el seu article 51.1, correspon:
1. En el cas de les infraccions relatives a la fauna salvatge autòctona:
a. Al director o a la directora dels serveis territorials del departament competent
en matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions lleus o greus.
b. Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de medi
ambient, si es tracta d'infraccions molt greus.
2. Per a la resta d'infraccions:
a. Als alcaldes dels municipis de 5.000 habitants o més, si es tracta d'infraccions
lleus comeses en el terme municipal, i als alcaldes dels municipis de 10.000
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Article 50. Sancions previstes al Decret legislatiu 2/2008 sobre protecció dels
animals

Butlletí Oficial de la Província de Girona

l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses a la Llei
de protecció dels animals en l'annex amb les categories A i B, i també de parts,
d'ous i de cries d'aquests exemplars.
k. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

Article 52. Infraccions de la legislació sobre gossos potencialment perillosos
Constitueixen infraccions administratives en matèria de tinença d’animals i gossos
potencialment perillosos les tipificades com a infraccions lleus, greus i molt greus a
l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença
d’animals perillosos i a l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, modificada per la Llei 5/2020, del 29
d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de
l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
1. Són infraccions lleus de la legislació sobre animals potencialment perillosos:
a. No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.
b. No senyalitzar les instal·lacions que alberguen gossos potencialment perillosos.
c. La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics
sense que la persona que els condueixi i controli dugui el document identificatiu
o la llicència municipal, el certificat acreditatiu de la inscripció registral i una
còpia de l’últim rebut de pagament corresponent a la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil derivada dels danys que pugui ocasionar el gos que
condueix.
d. Portar més d'un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais
públics.
e. La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics
amb una corretja o cadena extensible o de longitud superior a 2 metres.
f. La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics
conduïts per menors de divuit anys.
g. Incomplir qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la
normativa que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
2. Són infraccions greus:
a. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que
alberguin gossos potencialment perillosos.
b. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
c. Realitzar activitats d’ensinistrament sense acreditació professional.
d. No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els
centres de cria.
e. 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.
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Secció III
Infraccions i sancions en matèria de gossos potencialment perillosos

Butlletí Oficial de la Província de Girona

habitants o més, si es tracta d'infraccions greus comeses en el terme municipal.
b. Al director o a la directora dels serveis territorials del departament competent
en matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions lleus comeses en
municipis de menys de 5.000 habitants o d'infraccions greus comeses en
municipis de menys de 10.000 habitants.
c. Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de medi
ambient, si es tracta d'infraccions molt greus.

3. Són infraccions molt greus:
a. Realitzar activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
b. Participar en la realització de baralles de gossos.
c. Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie, entenent-se
per animal abandonat tant aquell que va preceptivament identificat com aquell
que no porta cap identificació sobre el seu origen o propietari, sempre que no
vagi acompanyat de cap persona.
d. Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense disposar de la llicència.
e. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a
qui no posseeixi la llicència.
f. L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles
d’animals potencialment perillosos, o la seva participació, amb la finalitat de
demostrar la seva agressivitat.
g. Reincidir en la comissió de qualsevol infracció greu d’aquesta Ordenança.
Article 53. Sancions de la legislació sobre gossos potencialment perillosos
1. D'acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, modificada per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre
les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, les infraccions tipificades a
l’article 52, número 1, apartats a) i b), a l’article 52, número 2, apartats a), b), c), d),
e) f) i g) i a l’article 52, número 3, apartats a) i b) se sancionaran amb multes de les
quanties següents:
a. Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 300 fins a 3.000
euros.
b. Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 3.001 fins a 9.000
euros.
c. Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 9.001 fins a
45.000 euros.
2. D'acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
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Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades
judicialment o governativament de tenir-ne.
g. Posseir un gos potencialment perillós sense identificació en la manera i
mitjançant el procediment que determina la normativa d'identificació dels
animals de companyia.
h. Deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua.
i. Incomplir l’obligació d’identificar l’animal.
j. La presència d’un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no
subjecte amb cadena.
k. El transport d’animals potencialment perillosos incomplint els requisits
normatius de seguretat.
l. La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida
per les autoritats competents o els seus agents, en el compliment de les
funcions establertes a la llei, així com el subministrament d’informació inexacta
o de documentació falsa.
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f.

3. Les infraccions administratives greus i molt greus en matèria d'animals
potencialment perillosos es podran sancionar amb les sancions accessòries de
confiscació, comís, esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos,
clausura de l'establiment i suspensió temporal o definitiva de la llicència per tinença
d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació d’ensinistrador,
d'acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d'animals potencialment perillosos i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Es prioritzaran les
tècniques de reorientació etològiques i terapèutiques per davant del sacrifici de
l’animal.
Article 54. Administració competent per sancionar
La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades a
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença d’animals perillosos i
a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, d’acord amb allò que disposen els seus articles 13.7 i 13 respectivament,
correspon a:
a) Alcalde o alcaldessa per la comissió d’infraccions de caràcter lleu.
b) Ple de l’Ajuntament per a la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu.
Secció IV
Infraccions i sancions de la normativa municipal
Article 55. Infraccions de les normes municipals
Les infraccions de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança que no estiguin
tipificades com a infraccions administratives per una altra normativa sectorial es
tipifiquen en els següents apartats:
Són infraccions lleus:
1. Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries i/o de benestar no
adequades o que presentin perill o molèsties per al mateix animal, per al veïnat
o per a altres persones.
2. Mantenir els animals en llocs on no es pugui exercir sobre ells l’adequada
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a. Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 150,25 fins a 300,51
euros.
b. Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 300,52 fins a
2.404,05 euros.
c. Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 2.404,06 fins a
15.025,30 euros.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

la tinença d'animals potencialment perillosos, les infraccions tipificades a l’article
52, número 1, apartats c), d), e), f) i g) i a l’article 52 número 2, apartats h), i), j), k) i
l) i a l’article 52 número 3, apartats c), d) e) f) i g) se sancionaran amb multes de
les quanties següents:

Són infraccions greus:
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vigilància.
3. Incomplir les normes d’ús en els espais d’esbarjo per a gossos.
4. Mantenir més de cinc animals de companyia en una propietat privada, sense
que una resolució de l’Ajuntament ho autoritzi.
5. Abeurar els animals en fonts públiques directament del punt de sortida d’aigua
de l’aixeta o no utilitzar el dispositiu específic per a l’abeurament d’animals, en
cas que la font en disposi.
6. No portar els gossos lligats a la via pública d’acord amb les normes de
conducció i subjecció establertes en aquesta Ordenança o sense observar les
obligacions de vigilància i seguretat establertes.
7. L’ús de corretges extensibles en gossos de més de 15 kg o obstaculitzant la
circulació de les persones vianants.
8. No respectar el nombre màxim de gossos amb què es pot circular per la via i
espais públics.
9. Rentar animals a la via pública, fonts, parcs, solars o altres espais, incloses les
vies urbanes.
10. Ensinistrar gossos a la via pública per a les activitats d’atac, defensa, guarda i
disciplines similars.
11. No portar, la persona conductora d’un gos, bosses o embolcalls per recollir els
excrements de l’animal quan es trobi a l’espai públic.
12. No portar, la persona conductora d’un gos, una ampolla o bidó amb aigua per
abocar-la sobre les miccions de l’animal quan es trobi a l’espai públic.
13. Pertorbar la tranquil·litat del veïnat amb els cants, lladrucs, crits i altres sorolls
produïts pels animals.
14. Fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no consti el
número del nucli zoològic del centre venedor o donant o de l’associació
protectora legalment reconeguda.
15. No comunicar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, la baixa per mort, pèrdua,
cessió, canvi de residència de l’animal i/o de la persona propietària, a l’efecte
de la seva regularització en el registre censal municipal d’animals de
companyia.
16. No prendre les mesures de seguretat pertinents per evitar que els animals
envaeixin propietats privades veïnes o espais comunitaris, sense consentiment
exprés.
17. Incomplir amb l’obligació d’efectuar un control veterinari mínim anual als
animals de companyia.
18. No disposar del rètol que adverteixi de l’existència d’un gos de guarda o
vigilància.
19. Capturar i/o apropiar-se sense autorització municipal de gats ferals.
20. Incomplir, les persones inscrites en el Registre de persones cuidadores de gats
de colònies de carrer de l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, les normes i
polítiques que s’estableixin en el programa de control de colònies de gats de
carrer vigent, o les normes bàsiques d’alimentació que s’estableixen a l’article
38.3 d’aquesta Ordenança.
21. La inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que no tinguin
transcendència greu per a la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i
ciutadanes.
22. Qualsevol altra acció o omissió contrària a les disposicions d’aquesta
Ordenança que no hagi estat tipificada com a greu o molt greu.
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1. Permetre als animals de companyia, quan circulin per la via pública, efectuar
les seves miccions en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.
2. No diluir amb aigua les miccions que realitzin els animals a la via i espais
públics.
3. No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals de companyia a
les vies i als espais públics o no netejar els elements afectats per les
deposicions.
4. Afectar amb les miccions i/o deposicions, especialment de gossos i gats que es
trobin en balcons, terrasses o similars, les façanes i/o la via pública o els pisos
confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o els laterals.
5. La presència d’animals de companyia en àrees i zones de joc infantil, quan no
es donin les circumstàncies especials d’admissió.
6. Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries i/o de benestar no
adequades o que presentin perill o molèsties importants per al mateix animal,
per al veïnat o per a altres persones.
7. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de
seguretat.
8. No presentar la documentació sanitària ni els certificats veterinaris de l’animal
agressor.
9. No facilitar les dades de l’animal agressor a l’Administració.
10. L’incompliment de les mesures de prevenció previstes en cas d’animals
agressors.
11. Permetre l'entrada d'animals als establiments relacionats a l'article 14 d'aquesta
Ordenança.
12. Alimentar animals salvatges urbans i gats de carrer a les vies i espais públics o
al medi natural, llevat de les persones autoritzades per l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà en el marc de les actuacions pel control poblacional.
13. Incomplir, les persones propietàries de gossos potencialment perillosos,
l’obligació d’esterilitzar els seus animals dins els terminis establerts a l’article
7.2 d’aquesta Ordenança.
14. La incineració o qualsevol altre mètode d’eliminació d’animals domèstics
sacrificats o morts per causa natural que es dugui a terme en establiments no
autoritzats o sense seguir les especificacions que les autoritats sanitàries
estableixin.
15. Incórrer en qualsevol de les conductes obstruccionistes de l’article 44 d'aquesta
Ordenança.
16. Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen
autoritzat.
17. Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat
declarats nuclis zoològics.
18. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus durant el darrer any.
19. Tenir animals als espais o via pública quan hagi estat prohibit amb motiu de
situacions de grans aglomeracions de persones o quan suposi un perill per a la
seva seguretat o la de les persones del seu entorn.
20. Alimentar, regularment, els animals tipificats com a salvatges urbans (Art. 3h) i
gats ferals (Art. 3o) a les vies o espais públics, excepte les persones
autoritzades en els casos previstos en aquesta Ordenança, així com a les
zones privades exteriors, com portalades, finestres, terrasses, patis i balcons
dels habitatges.
21. Alimentar, regularment, sense l'autorització administrativa corresponent, els
porcs senglars o qualsevol altre animal salvatge que es trobi a les vies o espais
públics o que hagin accedit a una propietat privada, inclosos els espais

1. La reincidència en la comissió d’infraccions greus durant el darrer any.
2. Qualsevol inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que tinguin
transcendència molt greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil·litat de la
ciutadania i/o la protecció dels animals.
Article 56. Sancions de les infraccions tipificades per aquesta Ordenança
Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. La
tipificació general d’infraccions s’estableix sens perjudici de les tipificacions
específiques que, amb relació a les accions o omissions contràries a aquesta
Ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable, la qual si
existeix serà d’aplicació preferent.
Les infraccions de l’article 55 d’aquesta Ordenança seran sancionades amb la multa
prevista a la legislació general per a les sancions per infracció d’ordenances
municipals, la qual preveu les quanties següents:
a) Infraccions lleus de 100,00 euros fins a 750,00 euros.
b) Infraccions greus de 751,00 euros fins a 1.500,00 euros.
c) Infraccions molt greus de 1.501,00 euros fins a 3.000,00 euros.
Article 57. De la gradació de les sancions
1. En la imposició de les sancions s'han 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.
d. La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de
reparació.
e. El volum de negoci de l'establiment.
f. La capacitat econòmica de la persona infractora.
g. El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció o negligència.
h. El fet que hi hagi requeriment previ.
2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut un
any des de la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una
infracció de la mateixa qualificació. Si s'hi aprecia la reincidència, la quantia de les
sancions es pot incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció
corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat
per a la infracció molt greu.
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Són infraccions molt greus:
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forestals del terme municipal de la Bisbal d'Empordà.
22. La tinença i criança d’animals no considerats de companyia en domicilis
particulars que comporti risc sanitari, perill o qualsevol tipus de molèsties per
sorolls, olors o brutícia al veïnat, a altres persones o als animals mateixos.

1. Només podran ser sancionades pels fets constitutius d’infracció administrativa
previstos en aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques que en resultin
responsables, fins i tot si és a títol de simple inobservança.
2. Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador
seran compatibles amb l’exigència a la persona infractora de la reposició de la
situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i
perjudicis causats.
3. En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, i exhaurides les
possibilitats, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos
subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, totes elles
respondran de forma solidària de les infraccions que en el seu cas s'hagin comès i
de les sancions que s'imposin.
4. Seran responsables subsidiàries o solidàries per l'incompliment de les obligacions
imposades en aquesta Ordenança que comporten el deure de prevenir la infracció
administrativa comesa per altres, les persones físiques i jurídiques sobre les quals
recaigui, sempre que existeixi previsió normativa amb rang de llei que així ho
determini.
Article 59. Òrgan competent
Correspon a l’alcaldia la imposició de les sancions de les infraccions tipificades en
aquesta Ordenança.
Secció V
Disposicions comunes
Article 60. Concurrència de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi
hagi relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més
elevada.
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a què es refereix l’apartat anterior, a
qui hagi comès dues o més infraccions se li imposaran les sancions corresponents
a cadascuna de les infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjectes,
fets i fonaments. En aquest darrer supòsit, s’aplicarà el règim que sancioni amb
major intensitat, gravetat o severitat la conducta de què es tracti.
Article 61. El comís
1. En cas d’indicis racionals de faltes greus o molt greus, l'Ajuntament podrà comissar
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El règim de responsabilitat de les infraccions previstes en aquesta Ordenança
s’adequa a les determinacions següents:
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Article 58. Responsabilitat de les infraccions

1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes pel
Decret legislatiu 2/2008, d’1 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
protecció dels animals, se la podrà requerir perquè en un termini suficient es
compleixin, amb l'advertència que, en cas contrari, s'imposarà una multa coercitiva,
amb assenyalament de quantia, si escau, i fins un màxim de 500 euros sense
perjudici de les sancions que poguessin ser aplicables.
2. En cas d'incompliment es podran efectuar requeriments successius fins a un
màxim de tres. En cada requeriment la multa coercitiva pot ésser incrementada en
el 20 per cent de l'acordada en el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han d’ésser suficients per poder dur a terme la mesura de
què es tracti, així com per evitar els danys que es puguin produir de no executar la
mesura al seu temps.
Article 63. Apreciació d’infracció penal
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir
infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que
correspongui els antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa,
només en el cas que s’apreciï diversitat de fonament.
Disposicions transitòries
Primera.
Les persones titulars de gossos potencialment perillosos, que constin en el cens
municipal d’animals de companyia que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança no tinguin el seu animal esterilitzat, hauran de complir amb l'obligació
recollida a l’article 7.2 d’aquesta Ordenança i acreditar-ho documentalment mitjançant
la presentació de la cartilla veterinària de l’animal; o bé presentar un informe veterinari
que especifiqui que la intervenció pot resultar contraindicada per al benestar i el
comportament de l’animal, al registre d’entrada de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
en un termini de 6 mesos a comptar a partir de l’endemà de l’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança.
Segona.
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta
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els animals, amb caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador
corresponent o la fi de les circumstàncies que el van determinar. En el cas que la
persona sigui sancionada es determinarà la destinació de l’animal.
2. Les despeses fins a la resolució de l'expedient i les de les actuacions relacionades
amb aquest aniran a càrrec del propietari/ària o posseïdor/a de l'animal.

Disposició addicional
Qualsevol modificació que afecti la normativa vigent en matèria de protecció dels
animals en general i, en especial de regulació de gossos potencialment perillosos,
tindrà aplicació directa en aquesta Ordenança municipal.
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que
contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta Ordenança. En especial queda
derogada l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà en data 25 de setembre de 2000 i publicada en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 154, de 24 d’octubre de 2000.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
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Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim
sancionador vigent en el moment de cometre’s la infracció.
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