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AJUNTAMENT DE SALT
Salut

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de control i tinença d’animals del municipi
Exp. 2017C007000005
El Ple de l’Ajuntament de Salt, en sessió de data 28 de maig de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació definitiu de la modificació
del text de l’Ordenança de Control i Tinença d’Animals de Salt.
Així mateix es fa públic mitjançant annex, el text íntegre de l’Ordenança esmentada, que s’insereix a continuació, la qual
entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació tal i com disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
L’aprovació definitiva de l’Ordenança exhaureix la via administrativa. Contra aquesta, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
un termini màxim de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Salt, 13 de juny de 2018
Jordi Viñas i Xifra
Alcalde
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PREÀMBUL
En els darrers temps, s’ha incrementat el nombre i la diversitat dels animals que coexisteixen amb la ciutadania i cal intervenir
per tal que aquesta coexistència no sigui perjudicial per a cap de les dues parts. Cal una Ordenança municipal coherent amb
els temps actuals que fomenti la tinença responsable, la protecció dels animals i la preservació de la salut, la tranquil·litat i la
seguretat de les persones.
S’ha vist la necessitat de sensibilitzar els propietaris d’animals de les seves obligacions i responsabilitats tant pel que fa als
animals i la promoció dels seus drets com a l’hora de garantir les normes de convivència entre els ciutadans.
La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels animals ha provocat tota una sèrie de canvis legislatius
i cal que l’Ordenança municipal s’actualitzi d’acord amb la normativa vigent amb relació, entre d’altres, a la tinença
responsable dels animals.
L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, té el deure de protegir els animals d’acord amb la normativa d’aplicació,
així com també de vetllar per la seguretat de les persones i dels béns.
Totes aquestes circumstàncies han motivat la redacció d’una nova Ordenança municipal adaptada al moment actual i a la
normativa sectorial vigent, que reguli la tinença responsable dels animals i sigui una eina que serveixi per donar a conèixer
les obligacions i deures de la persona que es plantegi la decisió de fer-se càrrec d’un animal.
La present Ordenança és fruit de la necessària adaptació a la legislació reguladora de la tinença d’animals, entre d’altres el
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, que regula el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; el règim de competències de la Llei
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública que atorga la competència als ajuntaments per prestar els serveis mínims en la
gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges i de les plagues.
En la redacció de la present Ordenança s’han tingut en compte els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència que preveu l’article 129 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
En aquest sentit s’han introduït una sèrie de canvis en relació amb l’anterior Ordenança, entre d’altres els que figuren tot
seguit.
La creació d’espais d’esbarjo per a gossos ha requerit que es tingués en compte en aquesta Ordenança i per tant s’introdueixen
les normes d’ús d’aquests equipaments per tal de garantir el benestar i la manca de molèsties a tercers.
Per raons de seguretat, no es retornarà cap gos de raça potencialment perillosa si no se n’acredita la titularitat i no es disposa
d’assegurança vigent adequada al que disposa el marc legal.
S’introdueix un capítol específic per a la tinença de gossos potencialment perillosos, a l’empara de la Llei 10/1999, de 30 de
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juliol de 1999 sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i la Llei 50/1999, de 23 de desembre, que regula
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, en la qual es disposa de la necessitat d’obtenció prèvia
d’una llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa, l’atorgament de la qual
és competència de l’Ajuntament on habitualment resideix l’animal.
En relació amb els animals salvatges urbans, s’estableix l’obligatorietat de l’establiment de mesures dissuasives o correctores
per evitar-ne la instal·lació o la cria als immobles i a les finques.
Per incidir en el respecte als animals i que no es pugui fer-ne cap ús pel qual puguin ser objecte de burles o tractaments
antinaturals o bé que pugui ferir la sensibilitat de les persones que ho contemplen, s’introdueix la prohibició de l’exhibició de
cap tipus d’animals en circs.
TITOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i finalitats
1. La present Ordenança té com a objecte establir mesures de protecció i de tinença responsable dels animals que es troben
de manera permanent o temporal al terme municipal de Salt.
2. Té en compte els drets dels animals i els beneficis que aporten a les persones, incideix en els aspectes relacionats amb la
seguretat i la salut pública, i regula les interrelacions entre les persones i els animals.
3. La finalitat és assolir un màxim nivell de benestar i protecció dels animals i garantir una tinença responsable així com
reduir al màxim les molèsties per tinença irresponsable i preservar la salut, benestar i seguretat dels animals i de les
persones.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Els animals a què fa referència aquesta Ordenança són els animals domèstics de companyia, els animals de companyia exòtics,
els animals salvatges urbans i ensalvatgits del terme municipal i els animals de criança domèstica per a l’autoconsum a la llar.
Queden exclosos d’aquesta Ordenança i condicionats a la normativa específica vigent els animals de la fauna salvatge, excepte
els que es consideren anàlegs als domèstics i els animals que es crien per a la producció ramadera en el marc d’una activitat
econòmica.
Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per:
a)	Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, 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 generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne
companyia. Als efectes d’aquesta Ordenança sempre tenen aquesta consideració gossos, gats i fures.
c) 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. A efectes d’aquesta Ordenança es considera un animal anàleg a domèstic.
d)	Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les persones.
e) Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona i que no duu cap identificació del seu
origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. També té aquesta consideració l’animal amb identificació que, un
cop avisat el seu propietari que el pot recuperar, aquest no el recull dins el termini legalment establert.
f) Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora
i que no va acompanyat de cap persona
g) Animal salvatge urbà (peridomèstic): animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referit al
nucli urbà de ciutats i pobles. Inclou, entre altres, les espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat
(Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor), espècies de fauna salvatge no autòctona i d’altres que s’han de determinar
per via reglamentària.
h) Animals salvatges autòctons: són els animals propis d’un territori. També s’hi inclouen les extingides, les que hi són de
pas durant les migracions i les espècies de peixos i animals marins de les costes d’aquest territori. Als efectes d’aquesta
Ordenança, el territori de referència és el terme municipal de Salt.
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i) Animals salvatges no autòctons o al·lòctons: comprèn les espècies animals originàries de fora del territori referit. Als
efectes d’aquesta Ordenança, el territori de referència és el terme municipal de Salt.
j) 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.
k) Gos d’assistència: el gos que ha estat ensinistrat en un centre especialitzat i oficialment reconegut per donar servei i
assistència a persones amb alguna discapacitat visual, auditiva o física o que pateixen trastorns de l’espectre autista,
diabetis, epilèpsia o alguna de les malalties que es reconeguin per normativa.
l) Certamen: concentració temporal, periòdica o no, on hi participin animals.
m) Colònia controlada de gats: grup de gats de carrer ensalvatgits on els membres han estat esterilitzats i revisats sanitàriament
i són alimentats i controlats de manera regular.
TITOL I. DE LA PROTECCIÓ I DE LA TINENÇA D’ANIMALS
Capítol I.- Normes de caràcter general
Article 4. Identificació i cens
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals de companyia estan obligades a identificar els seus animals de companyia
amb la implantació d’un microxip homologat o bé amb altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
2. Els posseïdors d’animals domèstics de companyia estan obligats a comunicar l’Ajuntament les dades per fer efectiva la
seva alta al cens d’animals de companyia.
3.	La inscripció al Registre general d’animals de companyia s’ha de fer en el termini màxim de tres mesos comptats a
partir de la data de naixement, un mes després del canvi de residència de l’animal o trasllat temporal per un període
superior a 6 mesos al terme municipal de Salt. La identificació ha de ser prèvia a la inscripció al registre censal. Per tal de
formalitzar la inscripció al cens, caldrà presentar la documentació següent:
-

DNI del propietari, passaport o NIE
Cartilla sanitària o passaport europeu d’animals de companyia
Document acreditatiu de la identificació de l’animal

En cas de gossos de raça potencialment perillosa, a més a més es requerirà la presentació de la documentació acreditativa
de la formalització d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253
€ d’acord amb el que estableix la normativa vigent o la que la substitueixi. Caldrà presentar la pòlissa d’assegurança i el
rebut acreditatiu del pagament. Així mateix, en cas de censar un animal adoptat en una protectora o entitat autoritzada,
caldrà presentar el document que acrediti l’adopció.
4. En el moment de la inscripció en el cens els serà lliurada la placa identificativa que l’animal haurà de dur permanentment
a la corretja o collar pels espais o les vies públiques. Aquesta placa es lliurarà després de pagar la taxa corresponent
prevista.
5. Caldrà que es comuniqui per escrit a l’Ajuntament la mort de l’animal, la cessió, el canvi de residència o la modificació de
qualsevol altra dada inclosa en el cens en el termini màxim d’un mes. En cas de gossos potencialment perillosos, el termini
màxim serà de quinze dies.
6. Caldrà comunicar per escrit, o de forma que en quedi constància, la desaparició de l’animal a l’Ajuntament on estigui
censat, en el termini de 48 hores des que es tingui coneixement del robatori i s’hagi presentat denúncia pel robatori o la
pèrdua de l’animal de companyia amb la documentació identificativa pertinent a l’efecte de facilitar-ne la recuperació.
7. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a fer efectiva la taxa municipal tal com es descriu a
l’Ordenança fiscal de referència.
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Article 5. Nombre d’animals
L’Ajuntament de Salt permetrà la tinença d’animals de companyia en els domicilis o recintes del sòl urbà, en les edificacions
residencials existents en sòl urbanitzable i en sòl no urbanitzable, en les construccions i edificacions incloses en el catàleg de
masies i cases rurals del Pla especial urbanístic Parc del Ter, Hortes i Deveses de Salt, sempre que reuneixin les condicions
higièniques òptimes per al seu allotjament i hi hagi absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o
als animals mateixos.
El nombre màxim d’animals per domicili o recinte el determinen les característiques dels animals, l’allotjament i l’espai
disponible.
A fi de garantir el benestar dels animals i evitar molèsties, es podrà tenir un màxim de 5 animals de companyia per propietat
privada. L’Ajuntament podrà reduir o ampliar aquest nombre, amb un informe previ 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.
Article 6. Condicions d’allotjament
1. Els propietaris i posseïdors d’animals estan obligats a mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries, de
benestar i seguretat, d’acord amb les característiques de cada espècie.
2. Els animals no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, patis, galeries, terrasses o balcons.
3. Els espais que es destinin a l’allotjament dels animals han de mantenir-se en condicions higièniques adequades. En aquest
sentit s’ha de procedir a una neteja periòdica adequada de l’espai per evitar situacions de risc sanitari per infecció, contagi
o propagació de plagues o males olors.
4.	La retirada dels orins i dels excrements s’ha de fer diàriament per tal que l’espai es mantingui, de forma permanent, net,
desinfectat i no hi hagi presència d’insectes ni de rosegadors o plagues en general.
5. Han de tenir espai suficient i poder accedir a un aixopluc, impermeable i que aïlli de manera suficient.
6. Els animals d’un pes superior a 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2 amb excepció dels que
romanguin a les instal·lacions d’acolliment autoritzades.
7. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en llocs sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes.
8.	Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures necessàries per no generar molèsties al veïnat
derivades del manteniment i allotjament de l’animal, 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.
9. En terrasses, balcons i similars, les persones propietàries o responsables de l’animal han de prendre les mesures necessàries
per evitar que les deposicions i orins dels animals puguin afectar de qualsevol forma els pisos inferiors, superiors o els
laterals o la via pública. En cas de no prendre aquestes mesures, aquestes persones podran ser sancionades.
10. En cas d’animals que provoquin molèsties demostrades per sorolls, olors o altres, l’autoritat municipal pot 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.
11. Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable neta i protegida del fred i la calor i se’ls ha de facilitar
alimentació equilibrada i en quantitat suficient. Cal mantenir els recipients en condicions higièniques adequades i aquests
recipients no han d’estar exposats a l’abast d’animals salvatges urbans.
12. Els vehicles no es poden considerar mai espai d’allotjament permanent dels animals de companyia. És prohibit mantenir
els animals de companyia en vehicles estacionats més de 20 minuts. A l’estiu s’hauran d’ubicar en zona d’ombra i facilitar
en tot moment la ventilació i garantint les condicions de confort de l’animal. Els serveis municipals prendran les mesures
cautelars oportunes per assegurar el benestar de l’animal i les despeses associades aniran a càrrec de la persona propietària
i/o posseïdora de l’animal.
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13. És prohibit tancar els animals en el maleter dels vehicles, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig
eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació dels animals deguda al gasos originats pel mateix vehicle.
14. En horari nocturn, des de les 23.00 h fins a les 07.00 h, no es podran deixar en patis, terrasses, celoberts, galeries i balcons
o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat.
15. En zona no urbanitzable, només es poden tenir animals en les construccions i edificacions incloses en el catàleg de masies i
cases rurals i en les zones que disposa el Pla especial urbanístic Parc del Ter, Hortes i Deveses de Salt. A la resta d’espais de
zona no urbanitzable, els animals de companyia han d’anar sempre acompanyats del la persona propietària o posseïdora
i no hi poden pernoctar.
Article 7. Mètodes de subjecció
1.	A les vies públiques, llocs i espais públics en general (Vies Verdes i camins rurals inclosos), els gossos han d’anar lligats
amb la corretja corresponent i han de dur collar.
2. Els animals de companyia només es mantindran subjectes en un lloc per causes justificades i durant un espai de temps
limitat. No poden mantenir-se lligats constantment.
3. Quan per causes justificades s’han de mantenir lligats, es farà per un període curt de temps i preferiblement s’utilitzarà com
a mètode les cadenes escorredores sobre un cable horitzontal, tret que la impossibilitat de posar-la estigui degudament
justificada. En cas d’utilitzar cadena fixa, aquesta ha d’estar dotada d’un dispositiu que eviti la torsió o l’enrotllament i la
immobilització de l’animal.
4. No s’utilitzarà com a collar la mateixa cadena que el lliga, ni un collar que produeixi estrangulació o que produeixi
patiment a l’animal.
5. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i força de l’animal. En cap cas aquesta subjecció li ha d’impossibilitar
els moviments. En cap cas la cadena pot tenir una longitud inferior a 3 metres.
6.	Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal pugui jeure o arribar a
l’aixopluc. En cap cas la cadena pot tenir una longitud inferior a 3 metres.
7.	L’ús del morrió és obligatori per als animals d’aquelles races o característiques per a les quals ho estableixi la normativa
vigent.
Article 8. Actuacions prohibides
Resten prohibides les actuacions següents respecte als animals:
1. Maltractar-los o agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys físics
o psicològics.
2.	Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament, excepte en els casos
emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.
3.	Abandonar-los.
4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l’animal.
5. Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb
assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat
reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l’autorització prèvia de
l’autoritat competent.
6. No facilitar-los l’alimentació suficient.
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7. Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent
a la transacció onerosa d’animals.
8. Vendre’ls a menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o custòdia.
9. Exhibir-los de forma ambulant o en els aparadors com a reclam.
10. Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higienicosanitàries.
11. Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells.
12. Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fum i similars que els
pugui afectar tant físicament com psicològicament.
13. Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
14. Les baralles de gossos.
15. Les baralles de galls.
16. Les matances públiques d’animals.
17. El tir al colom i altres pràctiques assimilables.
18. Les atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables.
19. Els correbous o festes amb bous sense mort de l’animal si no estan considerades com a tradicionals.
20. El comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. No es permetrà la venda ambulant d’animals o comerciar-hi
fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i d’establiments de venda i cria autoritzats, llevat de les
transaccions entre persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es
garanteixi el benestar de l’animal.
21. Criar animals de companyia fora de centres de cria autoritzats.
22. Exhibir cap tipus d’animals en circs o similars.
23. L’ús d’animals en qualsevol certamen o espectacle públic que pugui causar sofriment, burles o tractaments antinaturals
o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
24. Ensinistrar qualsevol animal per activar la seva agressivitat o per altres finalitats prohibides.
25.	Les altres prohibicions establertes legalment o reglamentàriament.
Article 9. Responsabilitats de les persones posseïdores i propietàries d’animals
1.	La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable dels
danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, als objectes, a les vies i espais públics, al
mobiliari urbà i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil i administrativa aplicable.
2.	La persona posseïdora d’un animal, està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars adults com la de les cries.
3. Es prohibeix deixar sols en patis, terrasses i balcons els gossos o altres animals que per la seva condició especial o caràcter
irritable es manifestin amb insistents sons i crits encara que sigui en hores diürnes. De tota manera, els propietaris han de
vetllar i adoptar les mesures necessàries, sempre tenint en compte el benestar de l’animal, perquè ni sols ni en presència
seva molestin el veïnat.
4. En cas que els propietaris o responsables dels animals incompleixin les obligacions establertes en els articles anteriors, i
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especialment quan hi hagi risc per a la seguretat o la salut de les persones, o generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitat,
males condicions higièniques…), l’Ajuntament pot requerir els propietaris o encarregats dels animals perquè solucionin
el problema i sancionar-los. En cas de no fer-ho, l’Administració municipal, seguint les pautes que assenyala la legislació
vigent, podrà comissar l’animal i traslladar-lo a un establiment adequat a càrrec del propietari, a les instal·lacions
municipals o a les concertades i adoptar qualsevol altra mesura addicional que es consideri necessària.
5. Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de facilitar l’accés als serveis sanitaris
municipals o a altres autoritats competents per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les disposicions
d’aquesta Ordenança així com facilitar-los la documentació que es consideri necessària.
6. Totes les persones que no tinguin la possibilitat de continuar tenint un animal de companyia del qual són propietaris o
responsables, (després d’haver fet tots els intents de reallotjar-lo amb uns propietaris responsables que en tinguin cura),
han de comunicar-ho a l’Ajuntament per tal que els serveis municipals corresponents el recullin, després d’abonar la
taxa corresponent i de fer entrega del document d’identificació de l’animal.
Capítol II.- TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 10. Definició
Es considera gos potencialment perillós aquell que per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potencia
de mandíbula, tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a béns públics o
privats.
Es consideren gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:
1) Els que pertanyen a una de les races següents: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí
napolità, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier de Staffordshire americà, pit bull terrier, Tosa inu,
Akita inu i american bully i qualsevol altra establerta legalment.
2) Tenen la mateixa consideració els gossos que pertanyin a l’encreuament de les races relacionades al punt 1 entre si o amb
qualsevol altra raça.
3) Els gossos ensinistrats per a l’atac i la defensa.
4) Els que per les seves característiques i d’acord amb la normativa vigent puguin ser considerats potencialment perillosos.
5) Gossos que han tingut algun episodi d’agressió a persones o a altres gossos sigui quina sigui la seva raça.
6) Els que per llurs característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial decret
287/2002, de 22 de març, o normativa que la substitueixi.
Article 11. Determinació del grau de perillositat
Correspon a l’Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin un caràcter agressiu o que hagin
protagonitzat agressions a persones o a altres animals.
Aquesta perillositat s’ha de determinar per criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, amb un informe
previ d’un professional veterinari habilitat per a aquesta tasca.
Article 12. Registre i Identificació
1. És obligatòria la identificació dels gossos considerats potencialment perillosos mitjançant un microxip homologat o altres
sistemes reglamentaris i la placa de registre censal.
2. Són condicions indispensables per a la tinença:
> la inscripció en el registre censal de l’ajuntament.
> l’obtenció de la llicència administrativa de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 105

Núm. 118 – 19 de juny de 2018

Article 13. Llicència administrativa per a la tinença i conducció
La persona propietària o posseïdora de qualsevol animal qualificat com a potencialment perillós està obligada a obtenir
prèviament a la tinença de l’animal la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Aquesta llicència serà personal i intransferible.
Tota persona que condueixi per espais públics un gos de raça potencialment perillosa, encara que no en sigui la propietària,
ha de disposar i portar a sobre l’oportuna llicència que ha de mostrar a petició de qualsevol agent de l’autoritat.
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa requereix que la persona sol·licitant compleixi els següents requisits:
a.	Ser major d’edat.
b. No haver estat condemnada pels delictes tipificats a l’article 3.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Igualment no haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de l’animal, d’acord
amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
potencialment perillosos. Per justificar el compliment d’aquest requisit es pot presentar una declaració jurada de la
persona interessada si no ha estat sancionada per infraccions greus o molt greus.
c. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica adequada per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Aquest requisit s’acredita mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement autoritzats per l’autoritat competent.
d. Acreditar la formalització d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior
a 150.253 € d’acord amb el que estableix la normativa vigent. A la pòlissa hi han de figurar les dades d’identificació
de l’animal. Cal presentar la pòlissa conjuntament amb el rebut acreditatiu del pagament efectuat i coincidint amb la
renovació de la pòlissa, s’ha de lliurar a l’Ajuntament una còpia del rebut de pagament per tal que es pugui comprovar la
seva vigència.
e. Fer efectiu el pagament de la taxa per a l’expedició de la llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos.
Com a requisit previ a l’obtenció de la llicència, l’animal ha d’estar identificat amb un sistema homologat i inscrit al cens
municipal.
La llicència és atorgada o renovada per l’Ajuntament, a petició de l’interessat, conforme al que disposa l’article 5 de la
Llei 50/99, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos o normativa que la
substitueixi, una vegada verificat el compliment dels requisits legals. Aquesta llicència té una validesa de 5 anys i pot ser
renovada successivament.
La llicència perd la seva vigència passat el període establert de 5 anys, o en el moment en que el titular deixi de complir
qualsevol dels requisits establerts per obtenir-la.
Qualsevulla mesura cautelar o de suspensió adoptada per via judicial o administrativa que afecti la llicència en vigor serà
causa per denegar-ne l’expedició d’una altra de nova o la renovació d’aquesta , fins que s’hagi aixecat aquesta mesura cautelar.
La modificació d’alguna de les dades que figuren a la llicència atorgada, ha de ser comunicada a l’Ajuntament en el termini
de quinze dies, comptats des de la data en què es produeixi.
Article 14. Mesures de tinença i seguretat respecte als gossos potencialment perillosos
a. Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicial o governativament per a la tinença d’aquests animals
no poden conduir, adquirir o ser propietaris de gossos d’aquestes races.
b. En cap cas es pot conduir més d’un gos potencialment perillós per persona.
c.	A les vies públiques, i a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als espais d’ús públic en
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general, els gossos considerats potencialment perillosos, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió col·locat al
musell del gos i adequat a la seva tipologia racial, i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible de
menys de 2 metres, i en cap cas no poden ser conduïts per menors d’edat.
d. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar
que els animals en surtin i cometin danys a tercers:
-

Les parets i 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.
-	Les portes de les instal·lacions que els albergui també ha de ser resistents i efectives com la resta del recinte per
impedir que els animals puguin desencaixar-les o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
- El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.

En cas de no disposar d’aquest tipus d’instal·lació i durant el termini que atorgui l’Ajuntament perquè es prenguin les
mesures per condicionar-la, la persona propietària o posseïdora haurà d’assegurar que el gos es trobi en unes instal·lacions
que compleixin els requisits establerts per la llei.
e. El robatori o la pèrdua d’aquests gossos s’ha de comunicar, de forma que en quedi la constància, a l’Ajuntament del
municipi on s’ha produït la pèrdua o el robatori en el termini màxim de 24 hores des que es tingui coneixement dels fets
així com a l’Ajuntament del municipi al qual estigui censat l’animal.
f. No es permet als particulars l’ensinistrament de gossos per a l’atac i defensa. Les activitats relacionades amb l’ensinistrament
de gossos només poden ésser realitzades en els centres o instal·lacions legalment autoritzades i per professionals que
tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per la titulació reconeguda oficialment.
g. Per raons de seguretat, no es retornarà cap gos de raça potencialment perillosa si no se n’acredita la titularitat i no es
disposa d’assegurança vigent adequada al que disposa el marc legal. Les despeses que es generin mentre no es fa efectiva
la recuperació, aniran a càrrec de la persona propietària.
Capítol III.- NORMES SANITÀRIES
Article 15. Condicions generals
1.	Les persones propietàries o posseïdores d’animals han de proporcionar-los l’atenció veterinària bàsica per garantirne la salut i el benestar i en aquest sentit han d’estar vacunats, desparasitats, allotjats, ben alimentats i controlats
sanitàriament.
2.	Les administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat animal o de salut pública, la vacunació o el tractament
obligatori de malalties dels animals.
3. Els animals han de tenir la documentació sanitària corresponent en la qual constin les vacunes i tractaments que se’ls
hagin aplicat.
4. Els veterinaris estan obligats a comunicar a l’Ajuntament les malalties transmissibles de declaració obligatòria per tal que,
independentment de les mesures zoosanitàries individuals, es posin en marxa, si escau, les mesures higiènicosanitàries de
protecció civil.
5. El sacrifici d’animals s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari, utilitzant mètodes que evitin el patiment físic
i psíquic de l’animal amb sedació profunda o anestèsia general prèvia d’acord amb la normativa sectorial vigent.
6. Només està permès el sacrifici privat d’aviram i conills criats a la llar i destinats a l’autoconsum familiar. La resta d’animals,
tot i ser de cria domèstica i per a autoconsum, s’han de sacrificar en un escorxador registrat i autoritzat.
Article 16. Actuacions respecte a lesions o mossegades provocades pels animals
La persona agredida o la propietària o posseïdora d’un animal agredit pot denunciar el fet a la comissaria de policia, adjuntant
el certificat mèdic o veterinari que demostri l’agressió.
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Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin mossegat o causat lesions a
obligats a:

persones o altres animals estan

a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, o als propietaris de l’animal agredit, als
seus representants legals i a les autoritats competents o agents que ho sol·licitin.
b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les dependències de la Policia Local o a l’Ajuntament
presentant la cartilla sanitària i la documentació censal de l’animal i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
c)	Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària de 14 dies en el termini màxim de 24 hores després de l’agressió o el
que estableixi la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents. Durant aquest període l’animal podrà romandre
al seu domicili habitual sota la responsabilitat de la persona propietària o posseïdora, que tindrà l’obligació de comunicar
al veterinari qualsevol canvi sanitari o de comportament que observi. Les despeses derivades d’aquesta observació
veterinària aniran a càrrec de la persona propietària de l’animal. Quan les circumstàncies ho aconsellin, es pot obligar a
ingressar l’animal al centre d’acollida concertat o a qualsevol altre centre autoritzat per realitzar l’observació. Les despeses
aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora.
d) Presentar el corresponent certificat veterinari o informe a l’àrea competent de l’Ajuntament en un termini no superior a
48 hores després de la lesió i un segon informe veterinari al final del període d’observació veterinària en un termini no
superior a les 48 hores posteriors a la finalització de l’esmentat període.
e)	Així mateix, aportar un informe veterinari sobre la potencial perillositat del seu caràcter.
f) Comunicar a l’Àrea de Salut i al professional veterinari encarregat de l’observació qualsevol incidència que es produeixi
(mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal) durant el període de l’observació veterinària.
Si l’animal agressor és rodamon o de propietat desconeguda, els serveis municipals es faran càrrec de la captura i de
l’observació veterinària.
La persona agredida o propietària del gos agredit, ha d’acreditar la gravetat de les lesions mitjançant un certificat mèdic o
informe del servei sanitari on hagi estat atesa o, si escau, un informe veterinari de les lesions patides pel seu gos.
En el cas que es tracti d’un gos de raça potencialment perillosa, els propietaris han de presentar a l’Ajuntament o a les
dependències de la Policia Local l’assegurança de responsabilitat civil de l’animal (art.3.4 de la Llei 10/99) en un termini no
superior a les 24 hores després d’haver-se produït la lesió.
TITOL II. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ALS ESTABLIMENTS PÚBLICS
CAPÍTOL I.- Normes generals
Article 17. Identificació
A les vies i espais públics, els animals han de portar la placa identificativa censal que els proporciona l’Ajuntament de Salt en
el moment de la seva inscripció al cens municipal d’animals de companyia.
Article 18. Mesures de control durant el passeig i espais reservats
1.	A les vies públiques, àrees de pícnic i de descans, llocs i espais públics en general (Vies Verdes i altres camins rurals
inclosos), els gossos i altres animals que ho requereixin han d’anar lligats, amb la corresponent cadena i collar o qualsevol
altre mètode de subjecció que no provoqui dany físic ni lesions a l’animal i acompanyats i conduïts per persones que
puguin respondre del comportament de l’animal, excepte en aquells indrets condicionats per deixar els gossos lliures,
determinats per l’autoritat municipal, sens perjudici de les mesures de seguretat addicionals previstes per als gossos
perillosos.
2.	Les persones propietàries o posseïdores dels gossos queden obligades a respectar les indicacions contingudes en els
rètols informatius col·locats en el municipi.
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3.	Les persones propietàries i/o conductores de gossos de races considerades potencialment perilloses, estan obligades a:
-

Dur-los lligats i amb el morrió col·locat al musell a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius,
als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general. En cap cas poden ser conduïts per menors d’edat
i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un sol gos
d’aquestes característiques a la vegada.

4.	L’Ajuntament podrà habilitar, per als animals de companyia, espais reservats d’esbarjo, socialització i realització de les
seves necessitats fisiològiques en condicions d’higiene.
Les normes d’utilització d’aquests espais són:
a. Els gossos poden estar deslligats, amb excepció dels gossos potencialment perillosos, els quals hauran d’anar lligats i
amb morrió.
b.	La persona propietària o posseïdora del gos n’ha de recollir els excrements.
c.	Les persones usuàries han d’assegurar que la porta quedi sempre tancada.
d. Els gossos han de romandre sota la vigilància de la persona propietària o posseïdora, que serà la responsable dels
danys i les molèsties que pugui ocasionar a altres persones, animals o béns.
e. Cal evitar la sortida de l’animal de l’espai sense lligar.
f.	S’han d’evitar baralles o confrontacions amb altres animals.
5. La circulació i conducció d’animals i de vehicles de tracció animal a la via pública s’ha d’ajustar a allò que disposa la
legislació sectorial vigent.
6. Està totalment prohibit l’accés d’animals de companyia a espais destinats al joc infantil encara que aquesta prohibició no
hagi estat senyalada, excepte als gossos d’assistència i els gossos dels cossos de seguretat.
Article 19. Alimentació dels animals a la via pública
1.	Atenent a raons de seguretat i salut pública, només es pot alimentar animals a la via pública amb l’autorització prèvia de
l’Ajuntament i en els termes i espais acordats per l’administració local.
2. No és permès alimentar els animals a la via pública, parcs, solars o altres espais similars ni a les portalades, finestres,
terrasses i balcons, sense l’esmentada autorització municipal que es regularà dins el procediment d’alimentació acordat
i aprovat i prevaldran els criteris de bones pràctiques per fomentar una convivència respectuosa entre la ciutadania i els
animals.
3. També es prohibeix l’alimentació en zones particulars, inclosos els solars i altres espais similars, dels animals dels quals
no es pugui acreditar la possessió.
4.	Les persones que alimentin animals en espais privats es consideraran, a efectes legals, els seus propietaris, a l’efecte de
determinar la responsabilitat que correspongui.
Article 20. Colònies controlades de gats
1. Els gats que conviuen en el municipi i que s’han agrupat en colònies, formen part de la fauna urbana i 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. El control d’aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament dels animals, portant a terme el control
de natalitat de la colònia mitjançant l’esterilització d’aquests i la millora de les condicions de salubritat dels indrets on
s’ubiquen.
3. L’alimentació, medicació, control de la població de la colònia i totes les accions que es realitzin per fer una correcta gestió
de les colònies, correspondrà a l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats autoritzades pel mateix.
4. L’Ajuntament determinarà, sota criteri tècnic, les zones on s’ubicaran les colònies i els indrets on s’han de situar els
dispositius per alimentar i abeurar els animals, així com la resta d’elements necessaris per mantenir les condicions de
salubritat de la colònia (sorrals, zones d’aixopluc...).
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Article 21. Trasllat d’animals en transport públic
1. Es podran traslladar animals en transports públics a l’interior de cistelles de transport o altres mitjans homologats per
a aquest ús, en les condicions d’higiene i seguretat oportunes i amb la documentació corresponent d’acord amb les
disposicions vigents del servei de transports i les que determinin les autoritats competents.
2. Els gossos d’assistència, els dels cossos de seguretat i els declarats d’utilitat pública podran circular lliurement en els
transports públics, sempre i que vagin acompanyats pel seu propietari/ària o agent de seguretat i gaudeixin de les
condicions higienicosanitàries i de seguretat que preveu la normativa.
3. No es podrà limitar l’exercici del dret d’accés de les persones usuàries de gossos d’assistència als transports públics, llevat
de les limitacions establertes en la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades
de gossos d’assistència o normativa que la substitueixi.
Article 22. Prohibicions
Està prohibida la presència d’animals a les zones adreçades específicament al joc dels infants, encara que aquesta prohibició
no hagi estat assenyalada, excepte els gossos d’assistència.
Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts, estanys, a les lleres dels rius i séquies.
Està prohibit fer-los beure aigua en contacte o prop dels sortidors de les fonts públiques (excepte les que es troben dins dels
espais d’esbarjo per a gossos) o deixar-los que hi nedin.
CAPÍTOL II.- Control de les deposicions a la via pública
Article 23. Normes generals
1. Els posseïdors o propietaris d’animals han d’evitar en tot moment que aquests embrutin amb els seus excrements o
miccions les zones de jocs infantils, zones verdes o terroses, parets dels edificis, vehicles, qualsevol lloc destinat al trànsit
de vianants, zones d’esbarjo, mobiliari urbà o altres béns públics o privats que es trobin a la via pública.
2. Els excrements s’han de recollir immediatament de forma higiènica en bosses o embolcalls impermeables, i dipositar-los
als contenidors de rebuig o papereres.
3. Es prohibeixen les miccions a les façanes dels edificis, rodes dels vehicles i en el mobiliari urbà.
4.	S’ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats.
5. Preferiblement els animals han de fer les seves necessitats fisiològiques, en tot cas, als embornals de la xarxa de clavegueram,
part inferior de la vorera o punts que l’Ajuntament adeqüi.
6. En cas que es produeixi infracció del que disposa aquest article, els agents de l’autoritat municipal podran requerir el
propietari o la persona que condueixi l’animal, perquè procedeixi a retirar les deposicions, sens perjudici de la denúncia
que es pugui cursar.
CAPÍTOL III.- Presència d’animals en establiments i llocs de pública concurrència
Article 24. Consideracions generals
1. Queda expressament prohibida l’entrada o estada d’animals, excepte els gossos d’assistència i els d’utilitat pública a les
següents instal·lacions i establiments:
a.	Locals i instal·lacions ambulants destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar o manipular aliments.
b. Locals d’espectacles públics, culturals, esportius, recreatius, equipaments i edificis municipals en el marc de la
normativa que reguli aquests establiments.
c. Piscines públiques.
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Els propietaris d’aquests locals han de col·locar a l’entrada dels establiments en lloc ben visible un rètol de la prohibició.
2. Els titulars dels establiments oberts al públic, com comerços, activitats de restauració, activitats de serveis, etc... podran
prohibir, a criteri seu, l’entrada i permanència dels gossos en llurs establiments llevat que es tracti de gossos d’assistència
o d’utilitat pública.
3. Els establiments que, segons el seu criteri, prohibeixin l’entrada i permanència d’animals domèstics hauran de col·locar a
l’entrada, i en un lloc visible, un rètol indicador de la prohibició.
4. Tot i l’autorització, caldrà que aquests vagin subjectes amb corretja o cadena i morrió, si escau.
5. No es podrà limitar l’exercici del dret d’accés de les persones usuàries de gossos d’assistència, llevat de les limitacions
establertes en la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos
d’assistència o normativa que la substitueixi.
Capítol IV.- Recollida d’animals
Article 25. Prohibicions
Es prohibeix expressament l’abandonament dels animals.
Article 26. Servei de recollida i recuperació d’animals
1. Correspon a l’Ajuntament la recollida i el control dels animals abandonats o perduts.
2. L’Ajuntament per si mateix o mitjançant entitat col·laboradora amb qui hagi subscrit conveni, o si escau l’entitat
supramunicipal corresponent, es farà càrrec de l’animal abandonat o perdut fins que siguin recuperats, cedits o, si escau,
sacrificats segons el que estableix l’article 11.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals o normativa que la substitueixi.
3. Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona, però va proveït d’identificació del seu
origen o de la persona propietària o posseïdora. En aquest cas, l’ens gestor recollirà l’animal, sempre que sigui possible,
i el traslladarà al centre adequat. S’avisarà el seu propietari o posseïdor i se li haurà de comunicar que disposa de 20
dies per recuperar l’animal des de la notificació i abonar totes les despeses originades independentment de les sancions
pertinents que li puguin ser imposades. Així mateix cal comunicar que, transcorregut aquest termini, serà considerat
animal abandonat, per la qual cosa també es podrà imposar una sanció, i se’n promourà la cessió o l’adopció.
4. Es considerarà que l’animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o
de la persona propietària. En aquest cas, l’ens gestor recollirà l’animal, sempre que sigui possible, i el traslladarà al centre
adequat fins que el propietari el recuperi en un termini màxim de 20 dies naturals, des de la recollida, previ pagament de
les taxes i despeses corresponents. Transcorregut aquest termini, l’animal es podrà cedir o donar en adopció.
5. Transcorregut el termini anteriorment establert per reclamar un animal abandonat o perdut, si la persona propietària o
posseïdora no ha recollit l’animal , aquest es considera abandonat i podrà ser cedit o donat en adopció, efectes que han
d’haver estat advertits en la notificació esmentada.
6. En cap cas es lliurarà un animal a la persona interessada, si aquesta no n’acredita la propietat i aporta la cartilla sanitària.
Així mateix l’animal serà lliurat sempre que porti identificació d’acord amb els mètodes legalment establerts.
7.

En cas de tractar-se d’animals potencialment perillosos, no es retornarà cap animal a la persona propietària o posseïdora,
si no acredita documentalment la seva propietat, la tinença d’una assegurança de responsabilitat civil vigent i, en cas
de no disposar de llicència, caldrà presentar una declaració responsable sobre el compromís de tramitar la preceptiva
llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, tal i com disposa la normativa vigent.

8. Els animals malalts, ferits o morts en la via pública seran retirats pels serveis municipals o per empreses o entitats
autoritzades amb destinació a indrets autoritzats, si és mort, o a establiments veterinaris concertats, si està ferit, i es farà
d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol ciutadà ho pot comunicar a l’Ajuntament o a la Policia Local.
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9. Qualsevol persona que trobi un animal sol per les vies i/o espais públics ha de comunicar-ho a l’Ajuntament o a la Policia
Municipal per tal que es gestioni la seva recollida.
TÍTOL III. NUCLIS ZOOLÒGICS
CAPÍTOL I.- Disposicions generals
Article 27. Ubicació de nuclis zoològics
Es permetrà l’establiment de nuclis zoològics al terme municipal de Salt, d’acord amb el que preveu la normativa urbanística
municipal aplicable.
Article 28. Requisits generals de funcionament
1. Per a l’establiment de nuclis zoològics s’haurà de presentar la declaració responsable, comunicació prèvia o llicència que
correspongui, d’acord amb l’establert en la legislació aplicable per a l’exercici de l’activitat i estar inscrits en el registre de
nuclis zoològics del Departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2. Els titulars dels nuclis zoològics hauran de garantir l’absència de perjudicis a tercers o a l’entorn i seran responsables dels
danys i molèsties que els seus animals puguin ocasionar.
Article 29. Instal·lacions ambulants amb animals
1. Els certàmens d’animals que es puguin celebrar a Salt (mercats, exhibicions,exposicions, mostres, concursos o subhastes),
siguin itinerants o no, hauran de realitzar-se de conformitat amb el que s’estableix en el Decret 83/2012, de 17 de juliol,
sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya o normativa que la substitueixi.
2.	La venda d’animals de companyia en certàmens o concentracions d’animals vius requereix autorització expressa del
departament competent de la Generalitat de Catalunya.
3. No es permet l’exhibició de cap tipus d’animals en circs.
4. No es permeten les atraccions firals giratòries amb animals vius lligats, zoològics ambulants i altres assimilables.
TITOL IV. TINENÇA D’ALTRES ANIMALS
CAPÍTOL I.- Animals exòtics i altres animals no considerats de companyia
Article 30. Animals exòtics
La tinença d’animals exòtics en domicilis particulars està condicionada al compliment de les següents condicions:
1. La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeix pel que estableixen els tractats i els convenis internacionals, la
normativa estatal, la normativa comunitària i
pel que disposa el Decret legislatiu 2/2008, de protecció dels animals i les disposicions que el desenvolupen.
2. La tinença d’aquests animals requerirà el compliment de les màximes condicions higièniques, de seguretat, l’absència
total de perillositat i de molèsties per a les persones.
3. La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la tinença dels quals és permesa i que, per
les seves característiques, puguin causar danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o
al medi natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries i han
de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. No es poden exhibir ni passejar per les vies i espais
públics.
4. No és permesa la tinença d’animals que puguin representar un perill o presentin agressivitat manifesta sense una
autorització expressa de l’Ajuntament.
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5. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada per una descripció de l’animal (espècie, raça, edat,
sexe), del domicili habitual de l’animal o animals i de les condicions de manteniment, de l’informe veterinari relatiu a les
condicions higienicosanitàries, de seguretat i de benestar animal, de la còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i el rebut
acreditatiu del pagament.
Article 31. Altres animals no considerats de companyia
1. Es considera autoconsum quan la tinença d’animals és per a consum propi i en cap cas es comercialitzen, sens perjudici
del que marqui en cada moment la legislació sectorial vigent.
2. La criança domèstica per a l’autoconsum familiar d’aus de corral, conills, coloms, faisans, xais, cabres i d’altres animals en
espais particulars, queda condicionada al fet que les circumstàncies de l’allotjament, l’adequació de les instal·lacions i
el nombre d’animals ho permetin, tant en l’aspecte higienicosanitari com per la no existència d’incomoditat ni molèsties
per als veïns o per a d’altres persones.
3. Cal complir amb els requisits establerts per la normativa vigent, així com estar inscrits al registre pertinent del departament
competent de la Generalitat de Catalunya
4. Queda totalment prohibida la criança domèstica per a l’autoconsum, així com l’establiment de vaqueries, estables, corrals
de bestiar i aviram dins el nucli urbà consolidat. En sòl no urbanitzable es regirà per l’establert en la normativa urbanística
municipal aplicable.
5. Quan pel nombre d’animals o les característiques dels animals es consideri activitat econòmica tipificada, segons la
normativa sectorial específica vigent en cada moment, estarà subjecta a les corresponents llicències, comunicacions i/o
autoritzacions pertinents.
Article 32. Animals peridomèstics
1.	L’Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d’animals peridomèstics als espais públics i equipaments
municipals.
2.	L’Ajuntament de Salt podrà ordenar als particulars l’adopció de mesures o l’abstenció de conductes als espais de titularitat
privada per evitar problemes d’insalubritat, inconvenients, molèsties i/o per poder exercir de forma eficaç el control sobre
la població d’aquests animals.
3. Els propietaris dels immobles tenen l’obligació d’aplicar les mesures dissuasives o correctores adients en els mateixos,
així com realitzar les obres estructurals necessàries, si escau, per evitar la instal·lació, l’establiment i la cria d’animals
peridomèstics.
TITOL V. RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I.- Disposicions comunes
Article 33. Acció inspectora
Totes les activitats previstes en aquesta Ordenança queden subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament de Salt, el qual la
podrà dur a terme en qualsevol moment, amb independència de les accions específiques de control de les activitats i de la
revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.
Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de permetre a les autoritats competents les
inspeccions a les instal·lacions que allotgin animals i han de facilitar-los la informació i documentació exigibles.
En el cas que es detecti que la presència dels animals pot suposar un perill físic o sanitari, o bé es consideri que representen
molèsties greus per als veïns, l’autoritat municipal pot requerir els propietaris o posseïdors que retirin els animals implicats.
Article 34. Procediment sancionador
1. Per a tot allò no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà d’aplicació el que es disposi en les normatives
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sectorials aplicables, i supletòriament el que disposin la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre) i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (BOE núm. 236, de 2 d’octubre).
2. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l’Ajuntament contingui una sanció que, per
la quantia de la multa pel seu caràcter, no siguin de competència municipal, l’alcalde elevarà expedient a l’òrgan de
l’Administració de la Generalitat que sigui competent per imposar la sanció que es proposa, d’acord amb la legislació
sectorial aplicable.
3.	L’alcalde podrà delegar les seves competències d’acord amb la legislació sobre règim local vigent.
Article 35. Graduació de les sancions
Les sancions s’imposaran d’acord amb els següents criteris de graduació:
a)	L’existència d’intencionalitat
b)	La naturalesa dels perjudicis ocasionats
c)	La reiteració o reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa que així
hagi estat declarada per resolució ferma en via administrativa.
d)	La transcendència social
e) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció
f)	La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació
g) El volum de negoci de l’establiment
h) El fet que hi hagi requeriment previ
Article 36. Sancions accessòries
La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sense perjudici de l’aplicació del comís
preventiu que es pot determinar a criteri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o interposar la
denúncia.
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 respectius i també la inhabilitació per a la tinença d’aquests tipus d’animals per un
període de dos mesos a cinc anys de conformitat amb el DL 2/2008, de 15 d’abril, o normativa que el substitueixi.
Cometre infraccions molt greus o la reiteració d’infraccions greus relacionades amb la tinença de gossos potencialment
perillosos pot comportar, també, la inhabilitació per a la tinença d’aquests tipus d’animals, l’esterilització de l’animal o el
sacrifici del mateix, la suspensió temporal o definitiva de la llicència i d’altres que estableix la normativa reguladora.
Article 37. Mesures de caràcter alternatiu
En el cas de comissió, per primera vegada, d’infraccions de caràcter lleu previstes en el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals o normativa que la substitueixi, sens perjudici de la
necessitat de portar a terme la instrucció del procediment, es pot substituir la imposició de sancions pecuniàries per sancions
amb què es duguin a terme actuacions d’educació ambiental i de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la
comunitat relacionades amb la protecció dels animals.
Article 38. Multes coercitives
1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes, l’autoritat competent la pot requerir per tal que,
en un termini suficient, les compleixi, amb l’advertència que, en el cas contrari, se li imposarà una multa coercitiva amb
assenyalament de la quantia, si procedeix, i fins a un màxim de 500 euros, sense perjudici de les sancions aplicables.
2. En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments successius fins un màxim de tres. En cada
requeriment, la multa coercitiva pot ser incrementada un 20% respecte de la multa acordada en el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la mesura
de què es tracti per evitar danys que es puguin produir si no s’adopta la mesura
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Article 39. Persones responsables
Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta Ordenança generaran responsabilitat de naturalesa
administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible en via penal o civil.
A més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació sectorial i de les ja definides en els preceptes d’aquesta
Ordenança, en serà responsable la persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o omissió, hagi participat
en la comissió de la infracció, d’acord amb el DL 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i la Llei 50/99, de 23
de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, o normativa que les substitueixi.
Així mateix, seran responsables subsidiàries les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents en el
moment de la comissió de la infracció.
En el cas que no sigui possible determinar el grau de participació de les diferents persones que han intervingut en la comissió
de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
La persona posseïdora d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a terceres persones, és responsable
dels danys, perjudicis i les molèsties que
s’ocasionin a les persones, als objectes, a les vies, als espais públics i al medi natural en general.
Article 40. Competència sancionadora
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta Ordenança i per a la imposició de
sancions i de les altres exigències compatibles amb les sancions, correspon a l’alcalde, que la pot delegar, de conformitat
amb la normativa legalment establerta. Es podrà delegar aquesta competència a una altra Administració local de caràcter
supramunicipal.
La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o regidora, al funcionari o funcionària que es designi en la
resolució d’incoació.
CAPÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 41. Infraccions i sancions
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions en matèria de protecció, control i tinença d’animals les 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, en la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el règim jurídic de la tinença de gossos potencialment perillosos i en la Llei catalana 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos potencialment perillosos, així com les disposicions de la protecció de la salut pública o qualsevol altra
que pugui ser d’aplicació, les disposicions amb rang de Llei que substitueixin o modifiquin les anteriors, i també aquells
fets o conductes que impliquin l’ incompliment total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta
Ordenança.
3.

Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposa la normativa esmentada a l’apartat anterior, sens
perjudici de les especificacions de les infraccions i de les graduacions de les sancions establertes en aquesta ordenança.

Article 42. Infraccions
1. Infraccions lleus
a) No adoptar, per part de les persones posseïdores dels animals, les mesures necessàries perquè la tranquil·litat o les
condicions de salubritat del veïnatge es vegin alterades pel comportament dels seus animals.
b) Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los, de forma duradora, el moviment necessari.
c) No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius del municipi.
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d) Deixar en terrasses, patis, galeries, balcons o altres espais oberts, a qualsevol hora del dia, animals que amb els seus sons,
crits o cants provoquen molèsties al veïnat.
e) No portar els gossos lligats amb la corresponent corretja i collar quan es trobin a la via pública i en els llocs i espais públics.
f) No presentar els certificats veterinaris dels animals implicats en una agressió quan siguin requerits per l’administració
competent.
g) No portar subjectes amb la cadena i, si escau, el morrió, els animals dins els establiments públics on se’n permeti l’entrada.
h) Transportar animals domèstics en el transport públic de Salt sense una caixa homologada de transport d’animals, tret de
gossos d’assistència i dels cossos i empreses de seguretat.
i) Incomplir les condicions d’ús establertes a les zones d’esbarjo per a gossos, si no suposen un perill per a les persones o els
altres animals.
j)

No portar al collar, quan es circula per la via pública, la placa identificativa que facilita l’Ajuntament de Salt en el moment
de la inscripció al cens.

k) Permetre l’accés de gossos i altres animals a les zones de jocs infantils, zones enjardinades, places o altres espais on estigui
expressament prohibit per l’Ajuntament.
l) No prendre les mesures necessàries, per part de les persones propietàries o posseïdores dels animals, per evitar que les
deposicions i orins dels animals caiguin a pisos inferiors o a la via pública.
m) Permetre que els animals orinin o realitzin llurs deposicions fecals en zones de jocs infantils, zones verdes o terroses, a les
parets d’edificis, vehicles, mobiliari urbà o altres béns públics o privats que es trobin a la via pública.
n) No recollir i retirar els excrements i/o no netejar quan s’escaigui la part de la via o espai públic que hagi estat afectat.
o) Raspallar i/o rentar animals a la via pública, fonts, piscines d’ús públic del terme municipal, estanys, a les lleres dels rius
i sèquies i deixar-los los beure aigua a prop dels sortidors de les fonts públiques.
p) Alimentar els animals contravenint allò que disposa l’article 19 d’aquesta Ordenança.
q) Posseir en un habitatge més animals de la quantitat que es disposa en l’article 5 sense disposar d’autorització de l’Ajuntament.
r) Incomplir el protocol d’actuació davant l’agressió d’un animal envers una persona o un altre animal.
s)

No establir mesures dissuasives o correctores per tal d’evitar la instal·lació, l’establiment o la cria d’animals peridomèstics
als immobles.

t)

Qualsevulla altra infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança no prevista expressament en cap article i que no hagi
estat tipificada de greu o molt greu.

u) La reincidència en una falta lleu durant un any serà objecte d’agreujament i com a conseqüència tindrà la consideració
automàtica de greu.
2. Infraccions greus
a) Incomplir les condicions d’ús establertes a les zones d’esbarjo per a gossos, si pot suposar un perill per a les persones o els
altres animals.
b) El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum, excepte aviram i conills.
c) Embrutar amb deposicions o miccions les zones de joc per a infants i els espais pròxims a l’entrada de les escoles.
d) L’incompliment de les obligacions d’aquesta Ordenança que tingui transcendència greu per a la higiene, seguretat i/o
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tranquil·litat dels veïns.
e) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
3. Infraccions molt greus
a) Incomplir els veterinaris (consultoris, clíniques i hospitals) l’obligació de comunicar a l’Ajuntament les malalties de
declaració obligatòria dels animals.
b) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant un any.
Article 43. Sancions
Les infraccions previstes a l’article anterior se sancionaran amb multes de les següents quanties:
a) Les infraccions lleus entre 100 fins a 750 €
b) Les infraccions greus entre 750,01 fins a 1500 €
c) Les infraccions molt greus entre 1500,01 fins a 3000 €
Les infraccions previstes a la legislació sectorial aplicable se sancionaran d’acord amb l’establert en cadascuna.
Article 44. Comís d’animals
1.	L’Ajuntament podrà comissar preventivament, de manera immediata, els animals, si hi ha indicis que se’ls maltracta
o tortura, si presenten símptomes d’agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària deficient, si romanen en
instal·lacions indegudes, quan es consideri que hi ha un risc per a la salut pública o si hi ha qualsevol indici racional
d’infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança i sempre amb criteri de proporcionalitat.
2. El comís preventiu dels animals es determina a criteri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o
interposar denúncia, sens perjudici que es pugui acordar en la imposició de la corresponent sanció.
3. Quan finalitzin les circumstàncies que han determinat el comís, i en tot cas en la resolució que posa fi al procediment
sancionador, s’ha de determinar la destinació de l’animal.
4. El comís es podrà practicar en el mateix domicili, prèvia valoració dels criteris de salubritat, seguretat i convivència que
els serveis tècnics competents han de justificar.
5. Si el dipòsit perllongat dels animals procedents de decomís pot ser perillós per a la seva supervivència o els pot comportar
sofriments innecessaris, l’Ajuntament de Salt podrà decidir el destí final de l’animal.
6.	Les despeses ocasionades pel comís, aniran a càrrec del propietari o posseïdor/a de l’animal o de la persona causant de
les circumstàncies que l’han determinat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es regiran, en allò que no
perjudiqui la persona imputada, pel règim sancionador vigent en el moment de cometre’s la infracció.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera: Règim i procediment aplicable pel control de les colònies de gats.
La Junta de Govern Local, a petició raonada de la Regidoria de Salut, podrà aprovar el règim jurídic i procediment aplicable
pel control de les colònies de gats urbans que està regulat a l’article 20 de l’Ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança queda derogada l’Ordenança municipal sobre protecció i tinença d’animals
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aprovada pel Ple en sessió de data 14 de febrer de 2000 i publicada al BOP núm. 36 de data 21.03.2000. Queden derogades
totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que contradiguin aquesta Ordenança o en allò que resultin
incompatibles.
En especial queden derogades les disposicions següents:
Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública (aprovada l’any 2013): article 15.1apartats r) i s) i article 15.2
apartat c).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop transcorreguts 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), d’acord amb el que disposen els article 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999.
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