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ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 53 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS 
DOMÈSTICS 

 

P R E À M B U L 
 
En els darrers anys, la tinença d'animals domèstics -especialment de companyia- està 
generant una problemàtica que afecta a la convivència entre les persones. 
 
Som conscients que ésser propietari o posseïdor d'un animal domèstic genera unes 
obligacions que cal observar. 
 
Per això s'ha cregut en la necessitat de redactar una Ordenança Municipal que, entre d'altres 
aspectes, reguli les conductes que haurien de presidir en les persones propietàries o 
posseïdores d'animals, per tal de garantir el millor exercici de la lliure iniciativa i de la circulació, 
tinença i control dels mateixos i, en general, de tots els aspectes relacionats amb millorar la 
convivència ciutadana i la qualitat de vida. 
 
Així doncs, partint de l'autonomia reconeguda als municipis per la gestió dels seus interessos 
(art. 137 de la Constitució Espanyola)i de la potestat reglamentària i d'autoorganització (art 8.1 
apartat a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de règim Local de Catalunya), es redacta 
la disposició següent. 
 
 

CAPÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació 
 
Aquesta Ordenança té per objecte regular la tinença d'animals domèstics dins el terme 
municipal de Collbató. 
 
Article 2. Concepte d'animal domèstic 
 
Són animals domèstics els que viuen al costat de les persones i es crien a casa. 
 
Article 3. Tinença d'animals domèstics en habitatges 
 
La tinença d'animals domèstics en els habitatges resta condicionada a les circumstàncies 
higièniques òptimes per al seu allotjament, a l'absència de risc sanitari i l'absència de molèsties 
per als veïns. 
 
Article 4. Tinença d'animals de cria 
 
La tinença d'aus de corral, conills, coloms i altres animals de cria, restarà condicionada -prèvia 
autorització administrativa-, a les característiques de l'habitatge i de la zona, sempre i quan pel 
seu nombre no s'hagi de catalogar com activitat econòmica tipificada. 
 
Article 5. Tinença d'animals salvatges 
 
La tinença d'animals salvatges restarà condicionada, en tot el terme municipal, a les 
disposicions legals vigents. 
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CAPÍTOL I 
 
Disposicions Generals 
 
Article 6. Utilització d'animals en espectacles 
 
En tots els espectacles en que s'utilitzin animals s'haurà d'evitar ocasionar sofriment, burles o 
tractaments antinaturals als mateixos. Durant el període d'estada a la ciutat les activitats que 
utilitzin animals, hauran de mantenir-los en bones condicions higiènic-sanitàries, facilitar-los 
l'alimentació adequada i assegurar tant la seva protecció com la dels ciutadans. 
 
Article 7. Venda d'animals a la via pública 
 
Està prohibida la venda a la via pública de qualsevol classe d'animal, així com també la seva 
utilització als carrers amb fins comercials. 
 
Article 8. Enverinament d'animals 
 
Resta prohibit l'enverinament d'animals, excepte per part dels serveis sanitaris autoritzats en la 
seva funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats. 
 
Article 9. Aliments als animals a la via pública  
 
No es permet donar aliments als animals en la via pública, entenent com a via pública, a 
efectes d'aquesta ordenança, les avingudes, passeigs, carrers, voreres, embornals, camins, 
jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles d'utilització com a zones d'esbarjo, ponts, 
túnels per als vianants i altres béns d'ús públic municipal destinats directament a l'ús comú 
general dels ciutadans. 
 
Article 10. Maltractament d'animals 
 
Es prohibeix fustigar i tractar amb crueltat els animals. 
 
Altrament, no es consideraran infraccions per maltractament aquelles accions d'autodefensa 
proporcionada que es causin a un animal en cas de que aquest ataqués a qualsevol persona.  
 
Article 11. Responsabilitat civil del posseïdor d'animals 
 
El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari, és 
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones i als 
objectes, a la via pública i al medi natural en general, d'acord al que estableix l'article  1905 del 
Codi Civil. 
 
El posseïdor d'un animal és responsable d'adoptar les mesures que calguin per impedir que els 
animals embrutin la via pública. 
 
Article 12. Cens Municipal. Altes. 
 
Els posseïdors de gossos els han de censar a l'Ajuntament, dins el termini màxim d'un mes, 
comptat a partir de la data de naixement o d'adquisició de l'animal. En el moment d'efectuar la 
inscripció se'ls lliurarà el comprovant d'identificació censal del període corresponent. 
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Article 13. Cens Municipal. Baixes. 
 
Els propietaris i/o posseïdors de gossos estan obligats a comunicar a l'Ajuntament en un 
termini de 15 dies : 
 
a)  Les baixes per mort o desaparició. 
 
b)  El canvi de domicili o de població. 
 
c)  La transferència de la propietat de l'animal. 
 
En el cas de transferència de propietat caldrà indicar les dades del nou propietari i/o la nova 
adreça. En tots els casos, s'aportarà la cartilla sanitària de l'animal. 
 
 

CAPÍTOL II 
 
Normes Sanitàries 
 
Article 14. Vacunacions 
 
A partir de l'edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors de gossos, i/o altres 
animals domèstics, estaran obligats a vacunar-los contra aquelles malalties que per llei es 
determini. Igualment cada propietari haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, on 
s'especifiquin les característiques de l'animal i les dades precises de la identitat del propietari. 
 
Article 15. Programes i campanyes de vacunació 
 
L'Ajuntament d'acord amb les directrius proposades per l'Administració Autonòmica, planificarà 
i executarà els programes i les campanyes adients de vacunació, en col·laboració amb els 
Serveis Veterinaris Oficials. 
 
Article 16. Actuacions preventives 
 
En el cas de declaració d'epizooties els propietaris dels animals compliran les disposicions 
preventives sanitàries que estableixin les autoritats competents, així com les prescripcions 
reglamentàries que dicti l'Alcaldia. 
 
Article 17. Obligacions dels veterinaris 
 
Els veterinaris que realitzin vacunacions i/o atenció sanitària als gossos, tant si són de 
l'administració pública com  si treballen en l'àmbit privat, vindran obligats a presentar 
anualment a l'ajuntament el llistat de gossos vacunats amb totes les dades necessàries per 
facilitar la seva identificació i localització. Quan el manteniment de la salut pública del poble així 
ho justifiqui facilitaran les dades que l'Ajuntament requereixi. 
 
Article 18. Actuació en casos de lesions a persones 
 
Els posseïdors i/o propietaris d'animals que hagin causat lesions a persones per motiu 
d'agressió estan obligats a: 
 
Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida. 
 
Comunicar els fets a l'Ajuntament en un termini màxim de vint-i-quatre hores. Presentaran al 
mateix lloc la documentació sanitària de l'animal i els certificats acreditatius del sotmetiment de 
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l'animal a l'observació veterinària; el primer en un termini no superior a les 48 hores de 
produïda la lesió i l'altre als 14 dies d'iniciada l'observació veterinària. L'observació veterinària 
es durà a terme en el propi domicili del titular excepte els casos en que els agents sanitaris 
creguin oportú procedir a retirar l'animal i traslladar-lo a les dependències habilitades per a 
aquesta funció. 
 
Quan l’Ajuntament hagi de determinar la potencial perillositat dels gossos que manifesten un 
caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres 
animals, d’acord a la normativa sectorial aplicable, aquest fet s’haurà de determinar en 
atenció als criteris objectius, bé d’ofici o després d’una denúncia, amb l’informe previ d’un 
veterinari habilitat per aquesta tasca. L’emissió d’aquest informe està subjecte a l’exacció 
d’una taxa per part del propietari o posseïdor del gos que ha mossegat a una persona o a 
un altre gos. 
 
Comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort de l'animal, robatori, 
pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d'observació veterinària. 
 
Les persones agredides per qualsevol animal es posaran immediatament en contacte amb 
l'Ajuntament i facilitaran totes les dades que conegui per tal de donar compliment al que preveu 
aquesta ordenança. 
 
L'estada dels animals en observació, pels motius contemplats als articles anteriors, genera 
unes taxes per despeses de manutenció i vigilància. Aquestes taxes hauran de ser abonades 
pels responsables dels animals en el moment de retirar-los. 
 
Article 19. Protecció de la salut de les persones 
 
Els animals afectats de malalties que suposin un perill per a la salut de les persones i que 
pateixen afeccions cròniques incurables d'aquesta mena, es sacrificaran a criteri dels agents 
sanitaris. 
 
Les persones que amaguin casos de ràbia en els animals o deixin en llibertat als que la 
pateixen, seran posades a disposició de les autoritats judicials corresponents. 
 
 

CAPÍTOL III 
 
Convivència i via pública 
 
Article 20. Cura dels animals 
 
Els propietaris d'animals domèstics estaran obligats a proporcionar-los-hi l'alimentació i les 
cures adients, tant en tractaments preventius de malalties com de guariments, i aplicar les 
mesures sanitàries preventives que l'autoritat competent disposi; així com de facilitar-los un 
allotjament d'acord amb les exigències pròpies de la seva espècie. 
 
Article 21. Conseqüències de la tinença d'animals 
 
Quan la tinença d'animals domèstics constitueixi un perill físic o sanitari o generi molèsties als 
veïns i/o ciutadans derivades del seu soroll, agressivitat, males condicions higièniques, o bé 
existeixi per part del propietari manca de cura en el manteniment, alimentació i instal·lacions de 
l'animal, l'autoritat municipal requerirà als propietaris o encarregats dels animals per a què 
solventin el problema. 
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Article 22. Animal perillós i animal molest 
 
Tindrà la classificació d'animal perillós i per tant podrà ser comissat i/o sacrificat, aquell animal 
que, d'acord amb la documentació existent, hagi agredit i provocat lesions dues o més vegades 
a ciutadans en la via o espais públics. 
 
Es considerarà animal molest aquell que hagi provocat molèsties per sorolls i danys o baralles 
endues ó més ocasions. 
 
Igualment tindrà aquesta classificació d'animal molest, i per tant, podrà se comissat i/o 
sacrificat aquell que es trobi inclòs en les previsions de l'article 7. 
 
Article 23. Circulació dels animals a la via pública 
 
A la via pública els propietaris controlaran els animals perquè no siguin perillosos per les altres 
persones i els gossos aniran proveïts de corretja i collar. 
 
Tots aquells animals, la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, hauran de portar 
morrió a la via pública. 
 
Article 24. Gossos de vigilància 
 
Els propietaris i/o posseïdors de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els 
vianants no prenguin cap mal ni que l'animal pugui abandonar el recinte i atacar a qui circuli 
per la via pública. S'haurà d'advertir de la presència del gos guardià en el recinte, col·locant en 
un lloc visible un rètol indicant la seva perillositat. 
 
Article 25. Animals en establiments públics 
 
Queda totalment prohibida l'entrada amb animals domèstics, excepte els gossos pigall, als 
següents llocs : 
 
- piscines d'ús públic. 
 
- locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments. 
 
- locals d'espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari d'obertura al públic. 
transports públics. 
 
La prohibició d'entrada i permanència d'animals, excepte els gossos pigall, en establiments 
públics i allotjaments de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i 
similars, és discrecional del titular. Dins d'aquests llocs, resta totalment prohibida la presència 
d'animals en les zones on s'elaborin i manipulin aliments, inclosos els gossos pigall. Fins i tot 
disposant de la seva autorització, serà necessari que els gossos portin identificació, vagin 
proveïts del corresponent morrió i subjectes per corretja. 
 
Els propietaris dels locals referenciats al punt anterior hauran de col·locar a l'entrada de 
l'establiment i en lloc visible una placa indicadora de la prohibició. 
 
Article 26. Deposicions a la via pública 
 
Quan sigui inevitable, les deposicions dels animals en la via pública es faran en els embornals. 
Els posseïdors d'animals són responsables de la retirada i l'eliminació de les deposicions en el 
supòsit que aquestes s'hagin dipositat en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. 
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Article 27. Abandonament d'animals 
 
Es considerarà que un animal està abandonat si no du identificació del seu origen o del 
propietari, ni va acompanyat de cap persona, ni porta la identificació censal. Els animals que 
circulin per la via pública sense anar acompanyats dels seus propietaris i/o responsables, 
seran recollits i conduïts a les  instal·lacions adients. 
 
Els propietaris dels animals domèstics que no desitgin o no puguin continuar posseint-los, 
hauran d'entregar-los als serveis municipals. En cap cas es podran abandonar. 
 
Article 28. Recollida d'animals 
 
Els animals malalts, ferits o morts en la via pública seran retirats pels serveis contractats per 
l'Ajuntament. En aquest sentit qualsevol ciutadà pot avisar a través de la Policia Municipal o 
directament a l'Ajuntament a fi de que l'animal pugui ser retirat al més aviat possible. 
 
En el cas d'un animal mort en el domicili del propietari, aquest podrà sol·licitar a l'Ajuntament la 
recollida del mateix. 
 
L'Ajuntament de Collbató, mitjançant l'Ajuntament, gestionarà el servei de recollida d'animals 
en condicions compatibles amb les necessitats biològiques de l'espècie i les higiènic-sanitàries 
adients. 
 
Article 29. Recuperació d'animals 
 
El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies, abonant prèviament les 
despeses que hagi originat el seu manteniment d'acord amb les taxes fixades. Si l'animal porta 
identificació s'avisarà al propietari i aquest té un termini  de deu dies per a recuperar-lo, 
abonant prèviament les despeses  que hagi originat el seu manteniment, d'acord amb les taxes 
fixades. Aquest pagament no exclou la possible imposició d'una sanció econòmica motivada 
per la inobservància d'aquesta Ordenança. 
 
Una vegada transcorreguts els anteriors períodes de temps, si el propietari no ha satisfet les 
corresponents taxes, o bé l'animal no ha estat reclamat, es considerarà que es tracta d'un 
animal abandonat. En aquest cas l'animal podrà ser adoptat o bé sacrificat. 
 
Article 30. Sacrifici d'animals 
 
El sacrifici dels animals que no hagin estat retirats o adoptats es farà sota control veterinari, 
seguint les indicacions contingudes a la legislació vigent. 
 

CAPÍTOL IV 
 
Infraccions i Sancions 
 
Article 31. Tipificació i qualificació de les infraccions 
 
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
 
2. Són infraccions lleus : 
 
2.1. La possessió d'un gos no censat i/o portar-lo sense la corresponent identificació. 
 
2.2. Donar aliments als animals a la via pública. 
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2.3. Circular per la via pública amb un animal sense que aquest estigui sota control, 

mitjançant la cadena i/o morrió, segons els casos previstos a l'Article 23. 
 
2.4. La venda d'animals a menors de setze anys i a incapacitats sense l'autorització dels 

seus pares o tutors. 
 
2.5. La tinença d'animals que preveu l'article 4 sense la corresponent autorització 

administrativa. 
 
2.6. No comunicar les baixes que preveu l'article 13 -o comunicar-les fora de termini-, ni les 

incidències que es produeixen durant el període d'observació veterinària. 
 
2.7. No aportar els certificats veterinaris oportuns quan se'l requereix per l'Ajuntament. 
 
 
3. Són infraccions greus : 
 
3.1. Els casos en que s'incompleixen les mesures de prevenció previstes als números 

anteriors i l'animal agredeixi a una persona o bé a un altre animal. 
 
3.2. El manteniment dels animals sense alimentació necessària i/o instal·lacions 

inadequades des del punt de vista higiènic-sanitàries. 
 
3.3. La no vacunació antiràbica dels gossos de més de 3 mesos. 
 
3.4. La caça i la captura d'animals, excepte els casos previstos en aquesta Ordenança. 
 
3.5. La venda d'animals a la via pública. 
 
3.6. La tinença d'animals salvatges, sense autorització. 
 
3.7. La utilització d'animals amb fins comercials, excepte els casos autoritzats. 
 
3.8. Provocar molèsties a tercers, segons el que disposa l'article 21. 
 
3.9. L'incompliment del que preveu l'article 25 en relació als gossos de vigilància. 
 
3.10 No sotmetre l'animal a l'observació veterinària contemplada a l'article 18.1. 
 
3.11 Permetre l'entrada d'animals als establiments relacionats a l'article 26 i la no 

senyalització, quan s'escaigui, d'aquesta prohibició. 
 
3.12 Embrutar la via pública amb deposicions fecals dels animals, excepte el que preveu 

l'article 27. 
 
3.13 La reincidència en la comissió d'infracció lleu o la comissió de dues faltes lleus en un 

període de sis mesos. 
 
 
4. Són infraccions molt greus: 
 
4.1. L'abandonament d'animals a la via pública. 
 
4.2. El maltractament i agressions físiques als animals. 
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4.3. L'enverinament d'animals excepte els casos previstos en l'article 8. 
 
4.4. L'ús d'animals en espectacles, si l'espectacle pot ocasionar patiment o fer que siguin 

objecte de burles o tractaments antinaturals, o puguin ferir la sensibilitat de les 
persones que el contemplen. 

 
4.5. La reincidència en la comissió d'infracció greu o la comissió de dues faltes greus en el 

període d'un any. 
 
Article 32. Altres infraccions 
 
Constituirà també infracció, qualificada segons el resultat que comporti el grau en que es 
produeixi: 
 
La negativa o resistència a la tasca de prevenció, inspecció i vigilància de l'administració. 
 
La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació 
sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves 
funcions, així com el subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta 
o que condueixi a error, explícitament o implícita. 
 
Article 33. Quantia 
 
Les infraccions lleus seran sancionades amb multes fins a 5.000 pts., equivalent a 30,05 €. 
 
Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 5.001 pts., equivalent a 30,01 €, fins a 
15.000 pts., equivalent a 90,15 €. 
 
Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 15.001 pts., equivalent a 90,15 €. 
a 25.000 pts., equivalent a 150,25 €. 
 
Article 34. Principi de col·laboració 
 
Quan es tracti d'infraccions susceptibles de sancions superiors, l'Ajuntament instruirà 
l'expedient i l'elevarà a l'autoritat administrativa competent perquè el resolgui. 
 
Disposicions addicionals 
 
Primera.-  El procediment sancionador aplicable serà regulat a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 
Comú i al Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de 
procediment per l'exercici de la potestat sancionadora. 
 
Segona.-  En tot allò no regulat per la present Ordenança s'estarà al que disposi la Llei 3/1988, 
de 4 de març, de Protecció dels animals i altres legislacions concordants. 
 
Disposicions Transitòries 
 
Primera.- S'estableix un termini de quatre mesos per donar d'alta al cens dels gossos no 
censats. 
 
Segona.- S'estableix un termini d'un any per l'obtenció de l'autorització administrativa per la 
tinença dels animals a que fa referència l'article 4. 
 



Ord.R.53    pàg. 9 

Disposició Final 
 
La present Ordenança que consta de 34 articles i dos disposicions addicionals, dos transitòries 
i una final, entrarà en vigor una vegada aprovada definitivament per l'Ajuntament i publicat el 
seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a l'endemà de la 
seva publicació, de conformitat amb l'art. 17.4 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre. El seu 
període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació expresses. 
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