Dijous, 2 de març de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Mollet del Vallès
ANUNCI
De conformitat amb l'article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, es fa públic que el Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió realitzada el 28 de
novembre de 2016, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de tinença responsable d'animals de
companyia, i atès que no s'han presentat al·legacions queda aprovada definitivament i es publica íntegrament el text:
ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA RESPONSABLE I DE PROTECCIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA.
TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte, finalitats i àmbit d'aplicació.
1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació de la protecció, la tinença i, en especial, les interrelacions entre les
persones i els animals de companyia definits a l'article següent dins el terme municipal de Mollet del Vallès.
2. Les finalitats d'aquesta ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantir una
tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els abandonaments d'animals, fomentar la participació
ciutadana en la defensa i protecció dels animals, així com la pedagogia sobre el respecte als animals i la importància de
l'adopció, i preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones.
3. Aquesta ordenança s'aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i catalana de protecció dels
animals, de tinença d'animals potencialment perillosos i d'experimentació amb animals i el seu ús per a altres finalitats
científiques.
4. La tinença d'altres animals diferents als animals de companyia no és objecte d'aquesta Ordenança i es regula per les
normes que siguin d'aplicació amb l'excepció d'allò que s'estableix a l'article 23 sobre les colònies de gats ferals.
Article 2. Definicions.
Als efectes d'aquesta Ordenança, i d'acord amb el Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret
legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, s'entén per:
1. Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i
que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de
carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

3. Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de
l'Estat espanyol i les que hi hibernen i hi són de pas.
4. Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l'Estat espanyol.
5. Animal de companyia exòtic: és l'animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual depèn dels
humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
6. Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les
persones.
7. Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu
origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora. També tenen consideració d'abandonats els casos establerts
a l'article 18 d'aquesta Ordenança.
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2. Animal de companyia: és l'animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenirne companyia. Gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
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8. Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària i que no
va acompanyat de cap persona.
9. Gat feral: s'estableix la consideració diferenciada del gat feral davant del gat domèstic i se'n reconeix la idiosincràsia.
Els gats ferals són membres de l'espècie de felí domèstic (Felis catus), però no estan socialitzats amb els éssers
humans i per tant no són adoptables. Els gats ferals apareixen per l'abandonament o fugida de gats domèstics i es
converteixen en gats silvestres després de viure un temps per si mateixos o són gats descendents d'altres gats ferals.
Els gats ferals porten vides saludables i naturals en el seu propi espai, la seva llar és a l'aire lliure.
10. Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment dels
animals de companyia, els centres de recollida d'animals, els establiments de venda i cria 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.
11. Patiment físic: estat en el qual hi ha dolor, entès com a l'experiència sensorial aversiva que produeix accions
motores protectores i que donen com a resultat l'aprenentatge per evitar-lo, cosa que pot modificar trets de conducta
específics de l'espècie, com ara la conducta social.
12. Patiment psíquic: estat en el qual es produeixen signes d'ansietat i temor, com són vocalitzacions d'angoixa, lluita,
intents de fuga, agressions defensives o redirigides, respostes de paralització o immobilització, salivació, panteix,
micció, defecació, buidament dels sacs anals, dilatació de pupil·les, taquicàrdia o contraccions reflexes de la
musculatura esquelètica que originen tremolor, tremor i altres espasmes musculars.
Article 3. El dret a gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los.
1. Amb el compromís de ciutat sostenible i en l'àmbit de les seves competències, l'Ajuntament té el deure de protegir els
animals d'acord amb l'art. 45.2 de la Constitució espanyola, sens perjudici també de vetllar per la seguretat de les
persones i dels seus béns.
2. Tothom té el dret a gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los d'acord amb l'art. 45.2 de la
Constitució espanyola. Tothom té el deure de complir les normes contingudes en aquesta ordenança i de denunciar els
incompliments que presenciï o dels quals tingui coneixement cert. L'Ajuntament ha d'atendre les reclamacions, les
denúncies o els suggeriments de les persones i exercir les accions que en cada cas s'escaiguin. Per garantir el dret a
gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los, qualsevol persona física tindrà la condició d'interessada
en els procediments administratius municipals relatius a la protecció d'animals sempre que s'hi personi.
Article 4. Entitats de protecció i defensa dels animals.
1. Als efectes d'aquesta ordenança són entitats de protecció i defensa dels animals les associacions, fundacions i
organitzacions sense ànim de lucre que tenen, entre altres, la finalitat de defensa i protecció dels animals.

3. Les entitats de protecció i defensa dels animals poden col·laborar amb l'Ajuntament en la gestió cívica de
competències municipals sobre protecció i tinença d'animals i tindran la condició d'interessades en els procediments
administratius municipals relatius a la protecció dels animals sempre que s'hi personin i en els termes previstos a l'article
38 d'aquesta Ordenança.
TÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC DE LA VENDA D'ANIMALS.
Article 5. Disposicions generals.
En l'àmbit de les seves competències, l'Ajuntament exerceix les funcions d'intervenció administrativa de la tinença i
venda d'animals, sens perjudici de les competències de la Generalitat de Catalunya o altres administracions sobre les
matèries esmentades.
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2. La participació de les entitats de protecció i defensa dels animals serà la prevista en les normes municipals
reguladores de la participació ciutadana.
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Article 6. Intervenció administrativa de la tinença i venda d'animals.
1. Els establiments de venda, de cria i de manteniment d'animals estaran sotmesos al règim d'intervenció previst a les
ordenances municipals d'activitats i intervenció integral de l'administració ambiental. S'hi exceptuen les transaccions
entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el
benestar de l'animal.
2. Els establiments de concurrència pública que tinguin per objecte la tinença d'animals estaran sotmesos a les
ordenances municipals d'activitats i establiments de concurrència pública i activitats i intervenció integral de
l'administració ambiental.
3. Queda prohibida la venda d'animals vius a la via pública. També es prohibeix la utilització d'animals a la via pública
amb finalitat comercial i la seva exhibició ambulant com a reclam.
Article 7. Condicions de funcionament i actuació dels establiments de venda d'animals.
1. Els establiments de venda d'animals han de complir els requisits de funcionament següents:
a) Ésser inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics i tenir en lloc visible l'acreditació d'aquesta inscripció.
b) Dur un llibre de registre oficial que ha d'incloure les dades relatives a l'origen, la identificació i la destinació dels
animals.
c) Vendre els animals desparasitats, amb xip i sense símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques i sense
que pateixin, ni els animals que es venen, ni llurs progenitors, malalties hereditàries diagnosticables.
d) Disposar d'un servei veterinari propi o d'un assessorament veterinari exterior, que ha de constar en el llibre de
registre.
e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no exhibir- los als aparadors de les botigues. Aquests
animals han d'ésser allotjats, abeurats i alimentats correctament. Els gossos, els gats i les fures han d'estar identificats, i
també els altres exemplars d'espècies la identificació de les quals sigui obligatòria.
f) Lliurar, en les vendes d'animals, un document en què s'ha de fer constar la identificació de l'espècie, el número
d'identificació de l'animal, si escau, i el nucli zoològic. En el cas de les vendes a particulars, s'ha de lliurar també un
document d'informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els consells d'educació i les
condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.
2. L'actuació d'aquests centres s'ha d'ajustar als requeriments següents:
a) Per a qualsevol transacció d'animals per mitjà de revistes de reclam, publicacions assimilables i altres sistemes de
difusió s'ha d'incloure a l'anunci el número de registre del nucli zoològic del centre venedor o donant.

c) Els cadells importats o criats per ésser venuts com a animals de companyia no es poden separar de la mare abans
del moment de deslletament recomanat per a cada espècie.
3. Els establiments que comercialitzen animals exòtics han de complir, a més dels requisits establerts en els apartats
anteriors, les disposicions següents:
a) El venedor o venedora dels animals ha de conèixer el nom científic de cada espècie que comercialitza i la legislació
aplicable a cadascuna i ha d'informar el comprador o compradora de la prohibició d'alliberar exemplars d'espècies no
autòctones.
b) La factura de venda ha d'incloure, si escau, el número CITES (Conveni sobre el comerç internacional d'espècies
amenaçades de fauna i flora silvestres), o el que determini la normativa europea, de cada exemplar venut.
c) Les informacions escrites a què es refereix la lletra f) de l'apartat 1 d'aquest article han d'incloure les especificacions
relatives a l'espècie de l'exemplar venut, la grandària d'adult i la possibilitat de transmissió de zoonosi.
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b) Les persones professionals que treballin en establiments de venda i que hagin de manipular- los han d'haver fet un
curs de cuidador o cuidadora d'animals.
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TÍTOL II. RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D'ANIMALS.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 8. Tinença d'animals als domicilis particulars.
1. Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals domèstics als domicilis particulars, sempre que es compleixin
les condicions de manteniment higienicosanitàries, de benestar i de seguretat per a l'animal i per a les persones i, en
especial, es doni compliment a les previsions d'aquesta ordenança.
2. Amb la finalitat de protegir i defensar els animals davant de situacions que poguessin comportar riscos per a la seva
salut i benestar, la persona propietària o posseïdora d'animals quan vingui a censar-los haurà d'emplenar una declaració
responsable conforme no ha estat sancionada per infraccions que impliquin maltractament o abandonament de l'animal,
ni administrativament ni penalment.
3. Quant a la convivència amb els veïns, la tinença dels animals queda condicionada al fet que no es causin molèsties
als veïns que no siguin les estrictament vinculades a la naturalesa mateixa de l'animal.
4. En balcons, terrasses i similars s'han de prendre les mesures necessàries per evitar que els animals puguin fugir, així
com per evitar que les seves deposicions i orins puguin afectar les façanes i la via pública o puguin causar molèsties als
pisos confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o els laterals.
5. El nombre màxim d'animals permès per habitatge serà establert per Decret de l'Alcaldia o regidoria en qui delegui,
prèvia valoració de l'espai disponible pels tècnics municipals, les condicions higièniques i sanitàries per al seu
manteniment, i la problemàtica que la tinença pugui generar al veïns i a les veïnatge.
Article 9. Prohibicions.
1. Resten prohibides les següents accions i/o activitats:
a) Maltractament i/o agressió física dels animals i/o sotmetiment a qualsevol altra pràctica que els produeixi com a
resultat patiment o danys físics o psíquics.
b) Abandonament dels animals.
c) Manteniment dels animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de
seguretat de l'animal.
d) No facilitar l'alimentació i la hidratació suficient i equilibrada per mantenir els animals en bon estat de nutrició i salut.

f) Utilització dels animals en baralles i espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o religioses i
qualsevulla altra activitat o altres activitats, si aquestes els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de paròdies,
burles o tractaments antinaturals o que els causin estrès o que puguin ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen, com ara els següents: baralles de gossos, baralles de galls, matances públiques d'animals, atraccions firals
giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables, així com les matances públiques d'animals i altres pràctiques
assimilables, i qualsevol altre que sigui establerta pel Text refós de la Llei de protecció dels animals o norma que el
substitueixi.
g) Exhibició amb finalitats lucratives, venda o intercanvi d'animals a la via i als espais públics llevat de la cessió,
l'adopció o l'acolliment d'animals abandonats o perduts mitjançant l'Ajuntament, els centres d'acollida d'animals de
companyia i les entitats de defensa i protecció dels animals.
h) Exhibició dels animals de manera ambulant com a reclam.
i) Donació d'animals com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions de
naturalesa diferent de la transacció onerosa d'animals.
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e) Transport dels animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de seguretat dels animals en el
transport.
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j) Pràctica de mutilacions, extirpació d'ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans en animals, 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.
k) Venda d'animals a menors de 16 anys i a persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o
la custòdia.
l) Comerç d'animals fora dels certàmens o altres concentracions d'animals vius i d'establiments de venda i de cria
autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no
tinguin ànim de lucre i es garanteixi el benestar de l'animal.
m) Sotmetiment a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higienicosanitàries.
n) Manteniment d'animals en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i
similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.
o) Matar animals per joc o perversitat o torturar-los.
p) Donar aliments als animals (gossos, gats), a la via pública, solars i altres espais similars, amb excepció de les zones
autoritzades per l'ajuntament, a les quals per raons higienicosanitàries s'haurà de fer seguint els criteris que estableixi
l'ajuntament.
q) Subministrament de substàncies que els puguin causar alteracions de la salut o del comportament, excepte en els
casos emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.
r) Provocar l'enverinament de qualsevol tipus d'animal de companyia o de cria. La utilització de verí i/o substàncies
tòxiques i/o nocives a la via pública queda restringida als serveis especialitzats, la missió dels quals es protegir la
salubritat pública contra dels animals que es constitueixen en plaga, com ara les rates, ratolins, i insectes, entre d'altres.
s) L'estada d'animals de companyia en els parcs infantils o jardins d'ús per part dels infants i el seu entorn per tal d'evitar
les deposicions i miccions dins d'aquests espais, llevat dels gossos d'assistència.
t) L'ensinistrament a la via pública de gossos per a les activitats d'atac, defensa, guarda i similars.
2. L'Ajuntament podrà realitzar, amb personal propi o be amb contractes o convenis amb institucions públiques o
privades, serveis i campanyes de sanitat preventiva i civisme. L'objectiu serà informar a les persones propietàries de les
seves obligacions.
Article 10. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries dels animals.
1. La persona posseïdora d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària de la propietària, és responsable
dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones i altres animals, als béns, incloses les vies i els
espais públics, i al medi natural en general, de conformitat amb el que estableix la legislació civil aplicable.

3. Les persones posseïdores d'animals estan obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que la
tranquil·litat del seus veïns sigui alterada pel comportament d'aquells i evitar les molèsties o incomoditats constatades,
derivades del seu manteniment i allotjaments. L'Ajuntament també requerirà a les persones propietàries o posseïdores
d'animals que causen molèsties perquè les solucionin.
Les persones posseïdores també estan obligades a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries.
Article 11. Protecció dels animals.
1. Les persones propietàries i posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de
benestar i de seguretat, de conformitat amb les necessitats pròpies de cada espècie, i garantint la inexistència de
molèsties per als veïns.
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2. L'Ajuntament requerirà el propietari d'un animal que hagi causat danys en els béns de domini públic perquè reposi els
béns afectats al seu estat inicial.

Dijous, 2 de març de 2017
2. En particular, s'estableixen les condicions mínimes següents de manteniment dels animals:
a) Proveir d'aigua potable, neta i degudament protegida del fred i la calor, i alimentació suficient i equilibrada per
mantenir uns bons estats de nutrició i salut. Els receptacles de l'aigua i del menjar han d'estar sempre nets.
b) Disposar de l'espai, la ventilació, la humitat, la temperatura, la llum i l'aixopluc adequats i necessaris per evitar cap
patiment i per satisfer-ne les necessitats vitals i el benestar físic i psíquic. L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un
material que aïlli de manera suficient i que a la vegada no pugui produir lesions a l'animal.
c) Mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats tot retirant diàriament els excrements i els orins.
d) Els gossos, a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i
espais d'ús públic en general, s'han de conduir lligats amb una corretja o cadena i collar. En cap cas es podran fer servir
corretges d'ofegament o que causin dolor als gossos. Quan ho aconsellin les circumstàncies i mentre aquestes es
mantinguin, l'Alcaldia o la regidoria en qui delegui pot ordenar que els gossos s'hagin de conduir amb morrió.
f) Un animal de més de 25 kg o dos animals el pes dels quals sumi més de 25 kg no poden tenir com a habitacle espais
inferiors a 6 m2, llevat dels centres veterinaris i dels centres d'acollida d'animals de companyia quan aquests animals
estiguin en espera que la persona propietària els passi a recollir o en dipòsit per ordre judicial o administrativa.
g) No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts, balcons, galeries o terrats, ni patis de ventilació i en
qualsevol cas, si es tracta de llocs adjacents i exteriors als habitatges, sempre hi han d'estar directament connectats i
han de disposar d'unes dimensions que permetin el lliure moviment dels animals.
h) Els vehicles estacionats que alberguin en el seu interior algun animal no poden estar en condicions que puguin posar
en risc la seva salut.
i) Els gossos guardians de solars, obres, parcs, tallers i horts no hauran d'estar mai sols per la via pública o el camp.
Romandran sempre en espais acotats i la seva presència s'advertirà en lloc visible mitjançant un cartell amb
l'advertència de perill i hauran de comptar amb les mesures de seguretat adequades.
Article 12. Normes sanitàries.
1. Les persones propietàries o posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries,
de benestar i de seguretat, de conformitat amb les característiques de cada espècie. A més, els han de donar l'atenció
veterinària bàsica per garantir la salut dels animals.
2. Les persones propietàries de de gossos hauran d'estar en possessió de la cartilla sanitària de l'animal emesa per un
veterinari, on constarà la fotografia i el nom de l'animal, la seva edat, sexe, vacunacions, i el nom i adreça de la persona
responsable.
3. El propietari d'un animal que mori en el seu domicili es posarà en contacte amb qualsevol centre veterinari del
municipi per tal de garantir que la inhumació es fa complint la normativa. Les despeses ocasionades aniran a càrrec del
propietari o posseïdor.

1. El trasllat de gossos, gats i fures per mitjà de transport públic és permès sempre que els animals, pel seu volum,
puguin dur-se a l'interior de cistelles de transport homologats, en les condicions d'higiene i seguretat oportunes i amb la
documentació que correspongui.
S'hi exceptuen els gossos que acompanyen persones invidents, sempre que es respecti el que s'estableix sobre
aquesta qüestió en la Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos
d'assistència.
2. El transport d'animals en vehicles particulars s'ha de dur a terme en un espai suficient que permeti, com a mínim, que
puguin aixecar-se i jeure, protegit de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes, i sempre utilitzant els mitjans
de subjecció o seguretat que s'estableixin a la normativa de trànsit. En la càrrega i descàrrega dels animals, s'ha
d'utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o patiments i evitar-ne la fugida.
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Article 13. Trasllat d'animals.
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Article 14. Protecció de la salut pública.
1. En cas de declaració d'epizoòties, les persones propietàries dels animals compliran les mesures preventives que amb
caràcter excepcional estableixin les autoritats sanitàries, així com les prescripcions complementàries que pugui acordar
l'Alcaldia o la regidoria en qui delegui. En cap cas no es poden amagar casos de ràbia en els animals, ni els animals que
la pateixen no es poden deixar en llibertat.
2. Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments que les administracions competents puguin ordenar amb
caràcter obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos. Aquest arxiu ha d'estar a disposició de
l'Ajuntament cada vegada que el necessiti per portar a terme actuacions dins llur àmbit competencial.
3. Els veterinaris del municipi han d'informar la persona propietària o posseïdora de l'obligatorietat d'identificar el seu
animal, en el cas que pertanyi a una espècie d'identificació obligatòria, i també de l'obligatorietat de registrar-lo en el
Registre Censal d'Animals de Companyia de l'Ajuntament.
4. Quan un animal de companyia mossegui o agredeixi una persona o un altre animal, el seu propietari està obligat,
quan se li demani, a identificar-se i mostrar la documentació sanitària de l'animal a la persona afectada, o als seus
familiars si es traca d'un nen, a l'Ajuntament i al personal mèdic del centre sanitari on sigui atesa la persona
accidentada.
Concretament, el propietari presentarà a l'Ajuntament la documentació sanitària de l'animal en el termini de 24 hores
posteriors a l'incident. Al mateix temps, el propietari es posarà en contacte amb el veterinari que hagi vacunat l'animal
per demanar- li que en faci l'observació.
Durant els primers quinze dies posteriors a l'incident, l'animal restarà sota la vigilància en el seu mateix domicili i el seu
propietari es comprometrà a no efectuar desplaçaments fins que no acabi el període d'observació. Un cop
transcorreguts aquests quinze dies, el veterinari tornarà a examinar l'animal i si no presenta cap alteració de la conducta
ni símptomes d'hidrofòbia, ho farà constar en la certificació corresponent.
Quan les circumstàncies ho aconsellin i l'Ajuntament ho consideri necessari es podrà obligar a recloure l'animal agressor
en una canera. Tant si l'observació es fa en el domicili del propietari de l'animal com en una canera, les despeses
ocasionades aniran a càrrec del propietari.
5. L'Ajuntament pot ordenar l'aïllament o el comís dels animals de companyia en el cas d'haver-los diagnosticat que
pateixen malalties transmissibles a l'ésser humà, bé per sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat, bé per sacrificar-los
si és necessari. En qualsevol cas, les despeses derivades de l'actuació municipal per aquest motiu anirien a càrrec del
propietari de l'animal.
Article 15. Protecció de la tranquil·litat i la seguretat de les persones.
1. Les persones propietàries i posseïdores d'animals domèstics els han de mantenir en bones condicions de seguretat
per tal que no es produeixi cap situació de perill o molèstia per als veïns o per a les persones que hi conviuen i per altres
persones en general i han de donar compliment a allò que estableix al respecte aquesta ordenança i la resta de
normativa d'aplicació.

a) És prohibida l'entrada amb animals domèstics als següents llocs: piscines públiques; locals destinats a la fabricació,
venda, emmagatzematge, transports i manipulació d'aliments; locals d'espectacles públics, esportius, culturals o
recreatius; i, centres d'atenció mèdica. S'hi exceptuen els gossos que acompanyen persones invidents, sempre que es
respecti el que s'estableix sobre aquesta qüestió en la Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les
persones acompanyades de gossos d'assistència.
b) Les persones propietàries dels animals domèstics de companyia han de tenir especial cura que no pertorbin la vida
dels veïns amb crits, sons ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l'interior de l'habitatge com a les terrasses,
passadissos, escales o patis, en especial des de les 21.00 hores fins a les 8.00 hores.
3. Les persones propietàries d'establiments recreatius de restauració, segons el seu criteri, poden prohibir l'entrada i la
permanència d'animals domèstics en els seus establiments, llevat dels gossos d'assistència i dels de seguretat. Per a
aquest efecte, s'ha de col·locar a l'entrada de l'establiment i en un lloc visible una placa indicadora de la prohibició. En
tot cas, per a l'entrada i permanència dels animals domèstics, s'exigeix que estiguin degudament identificats i que vagin
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2. En particular, s'estableixen les condicions mínimes següents de manteniment dels animals:
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fermats amb una corretja o cadena, llevat que es disposi d'un espai tancat i específic per a ells. No obstant això, els
gossos potencialment perillosos sempre han d'anar fermats amb corretja o cadena i dur el morrió col·locat.
Article 16. Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d'animals de companyia.
1. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a:
a) Identificar-los de conformitat amb l'article següent d'aquesta ordenança i a proveir-se d'una cartilla sanitària oficial, de
manera prèvia a la seva inscripció en el Registre Censal d'Animals de Companyia municipal.
b) Inscriure l'animal en el Registre Censal d'Animals de Companyia municipal, dins del termini de tres mesos des del
naixement o de trenta dies des de la data d'adquisició i/o canvi de residència de l'animal. La persona propietària o
posseïdora ha d'acreditar la identificació de l'animal, presentar el document acreditatiu lliurat per l'entitat responsable de
la identificació i comunicar les dades de la persona propietària o posseïdora relatives al nom i cognoms, DNI, domicili i
telèfon; i, les dades de l'animal relatives a la data i número d'inscripció al registre censal, el codi d'identificació, el codi de
referència patró genètic (únicament pel que fa als gossos) l'espècie, raça, sexe, tamany i color, data de naixement, codi
d'identificació i domicili habitual de l'animal, així com també altres dades d'interès que es puguin establir per decret
d'Alcaldia. També s'haurà de formalitzar la declaració responsable a què es refereix l'article 8.1 d'aquesta Ordenança.
El procediment analític i de mostreig del codi genètic de l'animal serà l'aplicat pels centre veterinaris d'acord amb els
protocols fixats pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, sent un requisit obligatori aportar la informació
relativa al patró genètic per a la inscripció en el Registre Censal d'Animals de Companyia municipal.
c) Notificar al Registre Censal d'Animals de Companyia municipal, en el termini d'un mes, la baixa, la cessió o el canvi
de residència de l'animal i qualsevol altra modificació de les dades que figurin en aquest cens, inclosa la baixa per
defunció de l'animal.
d) Comunicar al Registre Censal Municipal en el termini de 48 hores des que s'ha tingut coneixement dels fets, la
sostracció o la pèrdua d'un animal de companyia amb la documentació identificativa pertinent a l'efecte d'afavorir-ne la
recuperació.
2. Aquest Registre censal es mantindrà a través d'una base de dades a través de mitjans tecnològics, i la inscripció al
Registre censal. Produïda la inscripció de l'animal, l'Ajuntament lliurarà a la persona propietària o posseïdora una placa
identificativa o qualsevol altre mitja adaptat al collar de l'animal en que han de costar la informació necessària per
identificar l'animal. Aquesta placa l'han de portat de manera permanent pels espais o les vies públiques.
En aquesta base de dades, a més, hi ha d'haver un apartat específic per als gossos potencialment perillosos amb les
dades previstes a l'apartat b) d'aquest precepte i les contingudes a l'article 28 d'aquesta Ordenança.
3. Les persones propietàries o posseïdores d'animals han de facilitar als serveis municipals que tinguin encomanada la
funció les visites domiciliàries pertinents per a la inspecció, i en tots els casos s'han d'aplicar les mesures
higienicosanitàries que l'autoritat determini.

1. Les persones propietàries de gossos gats i fures tenen l'obligació d'identificar-los mitjançant algun dels sistemes
següents:
a) Tatuatge a la pell mitjançant dermogràf o per qualsevol altre sistema que en garanteixi el caràcter indeleble.
b) Identificació electrònica mitjançant la implantació d'un microxip homologat.
2. La identificació dels animals s'ha de realitzar de conformitat amb les instruccions contingudes al Decret 328/1998, de
24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia.
3. Qualsevol gos que es trobi habitualment al terme municipal de Mollet del Vallès, amb independència del lloc de
residència de la persona propietària o posseïdora, ha de ser identificat, conforme al que estableix el Text refós de la Llei
de protecció dels animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, ha de constar inscrit al Registre Censal
d'Animals de Companyia de Mollet del Vallès, i circular amb la identificació establerta per aquesta Ordenança.
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Article 17. Identificació dels animals.
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Article 18. Animals de companyia, gossos, gats i fures, abandonats i/o perduts.
1. Es considerarà abandonat un animal de companyia quan no dugui la identificació establerta legalment per localitzar la
persona propietària i no vagi acompanyat per cap altra persona o tot i que porti microxip sigui impossible la localització
de la persona propietària. Es considerarà perdut un animal de companyia quan dugui identificació per localitzar la
persona propietària i no vagi acompanyat de cap altra persona.
2. S'establirà per protocol l'actuació dels serveis municipals davant la troballa d'un animal de companyia.
Article 19. Recollida de gossos, gats i fures a la via i als espais públics.
1. Els animals que circulin per la via pública sense anar acompanyats de cap persona responsable seran recollits per
personal especialitzat i conduïts a una canera, tant si porten collaret com si no en porten.
Els mitjans emprats per capturar i transportar els animals comptaran amb les condicions higièniques adients i els
animals seran atesos per personal degudament capacitat. Durant la recollida i retenció dels animals, se'ls assegurarà la
manutenció, la neteja i un tracte correctes.
2. Les persones propietàries o posseïdores d'animals domèstics estan obligades a comunicar la desaparició de l'animal
a l'Ajuntament en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en quedi constància. El termini per recuperar un
animal és de vint dies; i per poder-lo recuperar, s'han de satisfer prèviament les despeses generades per l'animal.
3. Una vegada hagin transcorregut el termini anterior, si els animals de companyia no han estat retirats per la persona
propietària, es procedirà a promoure'n la cessió, a donar-los en adopció o a qualsevol altra alternativa adient. Estarà
prohibit el sacrifici, llevat d'aquells casos en què sigui dictaminat sota criteri veterinari atenent a conductes marcadament
agressives envers les persones o altres animals i que hagi estat valorat com a irrecuperable per part d'un veterinari amb
coneixements acreditables de comportament animal o en els casos d'estats patològics sense possibilitat de tractament
que impliquin patiment per a l'animal o que suposin un risc de transmissió de malalties contagioses greus. En tots
aquests casos és obligatori utilitzar els mètodes d'eutanàsia autoritzats de conformitat amb les normes aplicables.
4. Els animals que apareguin morts en la via pública seran retirats pels serveis municipals. En aquest sentit, qualsevol
ciutadà pot avisar els serveis de neteja viària de l'Ajuntament a fi que l'animal pugui ser retirat al més aviat possible.
Article 20. Presència d'animals domèstics a la via i als espais públics.
1. Les persones propietàries o posseïdores d'animals domèstics han d'evitar en tot moment que aquests causin danys o
embrutin els espais públics i les façanes dels edificis confrontants. En especial, s'han de complir les conductes
següents:
a) Són prohibides les deposicions i les miccions d'animals domèstics als parcs infantils o jardins d'ús per part dels
infants.
b) Són prohibides les miccions a les façanes dels edificis i al mobiliari urbà.

d) S'ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats.
En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat competent poden 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.
Per a la identificació dels responsables dels animals es procedirà a la recollida de mostres, la qual es realitzarà sempre
per empleats públics i se'n garantirà la cadena de custodia fins a l'entrega al laboratori.
Article 21. Condicions dels animals de companyia a la via i als espais públics.
1. A la via i als espais públics, tot incloent-hi també les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d'ús públic en general, els animals de companyia han de complir els requisits següents:
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c) S'han de recollir les deposicions immediatament, prioritàriament amb sistemes impermeables i estancs, i col·locar-les
de manera higiènicament acceptable dins les bosses adients i als contenidors o dipòsits d'escombraries.
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a) Estar proveïts de la identificació amb microxip. En el cas que es requereixi la documentació d'identificació de l'animal
per part d'un agent de l'autoritat, s'ha d'oferir a la persona propietària o posseïdora un termini de quinze dies per
presentar-la a les dependències de l'autoritat competent.
b) Anar lligats per mitjà d'un collar o arnès i una corretja o cadena que no ocasionin lesions a l'animal, llevat de les
zones especialment indicades per al lleure dels animals de companyia. A les zones especialment indicades per al lleure
dels animals de companyia, poden anar sense lligar.
c) Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l'animal en què consti el nom de l'animal i les
dades de la persona propietària o posseïdora.
2. Els gossos potencialment perillosos han de complir les condicions addicionals següents quan circulin per la via i els
espais públics:
a) Dur un morrió de cistella apropiat per a la tipologia racial i morfològica de cada animal.
b) Anar lligats per mitjà d'un collar i una corretja o cadena que no sigui extensible i de longitud inferior a 2 metres, sense
que ocasionin lesions a l'animal.
c) No poden ésser conduïts per menors de 18 anys.
d) No es pot dur més d'un gos potencialment perillós per persona.
e) La persona que el condueix ha de dur la llicència municipal, el document identificatiu i la certificació del cens.
Article 22. Espais reservats als animals de companyia.
1. L'Ajuntament ha de determinar per als animals de companyia espais reservats suficients per a l'esbarjo, la seva
socialització i la realització de les necessitats fisiològiques en correctes condicions d'higiene. Cal diferenciar
correctament l'espai reservat per a la higiene, tancat i d'ús especial per als animals de companyia, de la resta de la zona
d'esbarjo, compartida amb les persones. Aquests espais han de garantir la seguretat dels animals de companyia i de les
persones, així com també evitar la fugida o les pèrdues dels animals de companyia. Les persones posseïdores han de
vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a les persones i a altres animals que comparteixin l'espai.
2. Les característiques i el règim d'ús d'aquests espais s'han de regular mitjançant decret d'Alcaldia.
Article 23. Colònies de gats ferals.

2. Els gats ferals pertanyents a les colònies seran alimentats amb pinso sec diàriament i disposaran sempre d'aigua neta
i fresca. S'acostumarà els gats a alimentar-se al mateix lloc i a la mateixa hora per facilitar la captura i l'observació de la
colònia. Els recipients de menjar han de tenir un disseny estèticament acceptable i s'han de col·locar, sempre que sigui
possible, amagats a les àrees de vegetació. Mai s'ha de deixar l'aliment a terra. Les restes d'aliment s'han de netejar
diàriament per evitar riscos sanitaris. En tot cas, sempre s'ha de complir l'obligació de prevenir i evitar embrutar la via i
els espais públics. S'entén per embrutar la via i els espais públics l'abandonament de qualsevol tipus de residu a
qualsevol tipus d'espai públic (inclou tot tipus de residus, tant orgànics com inorgànics, sòlids o líquids i de qualsevol
mida).
3. Per mitjà de Decret de l'Alcaldia o de la regidoria en qui delegui reconeixerà l'existència de la colònia controlada, la
seva ubicació i acreditarà i formarà les persones voluntàries que en tindran cura. Només aquestes persones estan
autoritzades a alimentar els animals de la colònia, tenir-ne cura i fer-ne el seguiment, així com col·laborar en les
captures i el retorn dels individus a la colònia.
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1. Les colònies de gats ferals consisteixen en l'agrupació controlada de gats sense persona propietària o posseïdora
coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat, amb l'objectiu de vetllar per llur benestar i
on reben atenció, vigilància sanitària i alimentació. L'Ajuntament promou l'existència de les colònies controlades de gats
ferals i dóna suport a les persones voluntàries que en tenen cura.
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CAPÍTOL II. TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Article 24. Règim jurídic.
Als animals potencialment perillosos també se'ls apliquen, a més de les normes específiques contingudes en aquest
capítol, la resta de preceptes de l'Ordenança.
Article 25. Definició d'animal potencialment perillós.
D'acord amb l'establert per l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos perillosos a Catalunya, i
per l'article 2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de desenvolupament de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic de la
tinença d'animals potencialment perillosos, s'entendrà per animals potencialment perillosos, els que presentin una o mes
d'una de les circumstàncies següents:
1. Amb caràcter genèric, si l'animal pertany a la fauna salvatge i es fa servir com a animal domèstic o de companyia,
sempre que, amb independència de la seva agressivitat, pertanyi a una espècie o raça que tingui capacitat de causar la
mort o lesions a les persones o a altres animals, i danys a les coses.
2. Els gossos que pertanyen a alguna de les races següents i als seus encreuaments: Akita Inu; gos de Presa canari;
American staffordshire Terrier; Masti Napolità; Bullmastiff; Pit Bull Terrier; Doberman; Rottweiler; Dog Argentí;
Staffordshire Bull Terrier; Dog de Bordeus; Tosa Japonès o Tosa Inu; i, Fila Brasileiro.
3. Els gossos que reuneixin totes o la majoria de les característiques següents:
a) Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
b) Caràcter marcat i gran valor.
c) Pèl curt.
d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
e) Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes,
boca robusta, ample i profunda.
f) Coll ample, musculós i curt.
g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculós i curt.
h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb cames relativament
llargues formant un angle moderat.
4. Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin estat protagonistes d'agressions a
persones o a altres animals.

1. Correspon a l'Alcaldia o regidoria en qui delegui determinar si un animal concret ha de ser considerat perillós perquè
compleix amb els requisits continguts als apartats 1, 3 i 4 de l'article 25. La decisió s'haurà de fonamentar en l'informe
previ d'un veterinari que valori la perillositat potencial de l'animal.
2. La persona titular de l'animal declarat potencialment perillós haurà de sol·licitar la llicència que es regula en l'article
següent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de rebre la notificació corresponent.
Article 27. Llicència.
1. La tinença d'animals potencialment perillosos es condiciona a l'obtenció prèvia d'una llicència. No obstant això, la
tinença dels animals que pertanyen a la fauna salvatge només és permesa:
a) Tractant-se d'una de les espècies de la fauna autòctona, sempre que no estigui inclosa en el Text refós de la Llei de
protecció dels animals.
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Article 26. Determinació de la perillositat potencial.
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b) Les espècies de la fauna no autòctona, només si no estan declarades altament protegides o en perill d'extinció pels
tractats internacionals signats per l'Estat espanyol.
2. Els requisits per obtenir la llicència municipal per a la tinença d'animals potencialment perillosos són els següents:
a) Ser major d'edat.
b) No haver estat la persona condemnada per cap dels delictes previstos a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una certificació emesa pel Registre Central de Penats
i Rebels, certificació que es pot obtenir a la Gerència Territorial de Barcelona del Ministeri de Justícia.
c) No haver estat la persona sancionada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries
previstes a la Llei 50/1999. En el supòsit que la sanció accessòria sigui la suspensió temporal d'una llicència municipal
per la tinença d'animals potencialment perillosos, només es podrà concedir o renovar la llicència sol·licitada si la sanció
de suspensió imposada amb anterioritat s'ha complert íntegrament.
L'Ajuntament de Mollet del Vallès actuarà d'ofici per esbrinar si la persona interessada en obtenir la llicència compleix
aquest requisit.
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
Aquestes capacitat i aptitud s'han d'acreditar mitjançant la presentació d'una certificació emesa per un dels centres de
reconeixement autoritzats que es dediquen a valorar les aptituds psicofísiques de les persones per poder conduir un
vehicle.
e) Acreditar, mitjançant la presentació de la pòlissa i del darrer rebut, haver formalitzat una assegurança de
responsabilitat civil pels danys que els animals potencialment perillosos de la persona que demana la llicència puguin
causar a terceres persones, amb una cobertura no inferior a 150.000 EUR i que inclogui les dades d'identificació de
l'animal.
3. L'òrgan municipal competent per resoldre la sol·licitud de llicència s'ha de pronunciar al respecte en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà de la seva presentació en el Registre General d'Entrades de l'Ajuntament. En el supòsit
que la sol·licitud de llicència no es resolgui de manera expressa en el termini esmentat, caldrà entendre ‘la atorgada per
silenci administratiu.
4. La llicència atorgada té un període de vigència de cinc anys, transcorreguts els quals podrà ser renovada pel mateix
període de temps prèvia sol·licitud a l'Ajuntament. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència si el titular deixa de
complir algun dels requisits necessaris per al seu atorgament. Qualsevol variació dels elements que s'han tingut en
compte per atorgar la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular a l'Ajuntament en el termini de quinze dies des
que es produeixi la variació.

5. L'assegurança de responsabilitat civil s'ha de mantenir durant la vigència de la llicència. Per poder comprovar aquesta
circumstància, caldrà que el titular faci arribar cada any a l'Ajuntament una còpia de la renovació de l'assegurança.
Article 28. Identificació i cens.
1. Els animals potencialment perillosos de l'espècie canina només es poden identificar mitjançant la implantació d'un
microxip homologat i el codi genètic de l'animal.
2. El titular de la llicència, quan sol·liciti la inscripció de l'animal en el Registre Censal d'Animals de Companyia
municipal, ha d'indicar, a més de les dades que figuren a l'article 16 d'aquesta Ordenança, la destinació que li vol donar
(convivència amb les persones, la guarda, la protecció o qualsevol altra), les circumstàncies determinants de la
potencial perillositat dels gossos, així com la referència de l'assegurança que s'exigeix a l'article 27.2.e) d'aquest
Ordenança, i ha d'adjuntar un certificat de sanitat de l'animal emès per un veterinari.
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L'Ajuntament lliurarà una targeta a les persones a les quals s'atorgui la llicència, per tal de facilitar- les que puguin
acreditar aquesta circumstància.

Dijous, 2 de març de 2017
3. Amb periodicitat anual caldrà presentar una nova certificació, per acreditar la situació sanitària de l'animal i la
inexistència de malalties o trastorns que el puguin fer especialment perillós.
Article 29. Obligacions i prohibicions sobre gossos potencialment perillosos.
1. Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han de prendre les mesures necessàries
per evitar possibles molèsties i perjudicis per a les persones, animals i béns i han de complir tots els requeriments
previstos en la legislació vigent de gossos potencialment perillosos.
2. Els titulars de la llicència, quan condueixin els animals potencialment perillosos que posseeixin per llocs o espais
públics, han de complir amb les obligacions contingudes a l'article 21.2 d'aquesta Ordenança i també tenen l'obligació
de portar a sobre la targeta acreditativa de l'atorgament de la llicència a què es refereix l'article 27.4 i la placa que
acredita que l'animal està censat en el Registre Censal d'Animals de Companyia municipal.
Tractant-se d'animals potencialment perillosos de l'espècie canina, la conducció per llocs i espais públics, que està
limitada a un animal per persona, s'ha de fer obligatòriament amb cadena o corretja no extensible de menys de dos
metres i l'animal ha de portar un morrió homologat i adequat a la seva raça.
3. En particular, les condicions d'allotjament han de complir els requisits següents:
a) Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el
pes i la pressió de l'animal.
b) Les portes de les instal·lacions han d'ésser resistents i efectives com la resta del contorn i el disseny ha d'evitar que
els animals puguin desencaixar o obrir per si mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.
4. Per transportar animals potencialment perillosos cal adoptar les mesures precautòries que les circumstàncies
aconsellin per garantir la seguretat de les persones, dels béns i d'altres animals, tant durant el transport pròpiament dit
com en els moments de càrrega i descàrrega.
5. Resta prohibit l'ensinistrament d'animals potencialment perillosos realitzat amb la finalitat exclusiva d'acréixer i
reforçar la seva agressivitat per a la lluita i l'atac.
TÍTOL III. DISCIPLINA DE LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA I VENDA D'ANIMALS.
CAPÍTOL I. INSPECCIÓ, CONTROL I REVISIÓ.
Article 30. Inspecció, control i revisió.

2. L'actuació inspectora, el control i la revisió s'han de regir pel que disposa la normativa aplicable i, en especial, per
l'Ordenança d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental, i l'Ordenança d'activitats i establiments de
concurrència pública, així com per aquesta ordenança en relació amb les activitats que s'hi sotmetin.
3. Els nuclis zoològics no podran iniciar l'activitat fins que no estiguin inscrits al Registre de Nuclis Zoològics i ho hagin
acreditat davant l'Ajuntament. La inscripció del nucli zoològic al Registre no pressuposa la concessió d'altres llicències o
autoritzacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat.
CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR.
SECCIÓ 1a. RÈGIM GENERAL.
Article 31. Infraccions i sancions.
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions tipificades com a tals al Text refós de la Llei de
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril; la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim
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1. Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a l'acció inspectora de l'Ajuntament, la qual
s'ha de dur a terme, en qualsevol moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de
revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.

Dijous, 2 de març de 2017
jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos; la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos; la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i de la defensa dels consumidors i dels
usuaris; la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives; l'Ordenança d'activitats i establiments de concurrència pública; la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament general que desenvolupa la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental i s'adapten els seus annexos; l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de
l'administració ambiental, i aquesta ordenança, sens perjudici de les especificacions d'aquesta ordenança per contribuir
a una identificació més correcta de les conductes.
2. Les infraccions administratives s'han de sancionar segons el que disposa la normativa esmentada en l'apartat anterior
d'aquest article, sens perjudici de les especificacions de les infraccions i de les graduacions de les sancions d'aquesta
ordenança per a una identificació més correcta de les infraccions i una determinació més precisa de les sancions.
SECCIÓ 2a. INFRACCIONS I SANCIONS DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL.
Article 32. Disposicions generals.
1. Constitueixen infracció administrativa d'aquesta Ordenança les accions i omissions comeses per persones físiques o
jurídiques que representin vulneració dels seus preceptes, amb independència que aquestes persones siguin les
propietàries o només les posseïdores de l'animal.
2. Les infraccions, que es classifiquen en lleus, greus i molt greus, seran sancionades amb una multa o amb la sanció
accessòria de comís de l'animal després de seguir-se el procediment sancionador corresponent.
3. Quan les infraccions comeses puguin ser constitutives de delicte o falta és comunicarà a l'autoritat judicial competent.
4. Les persones propietàries o posseïdores d'animals i les persones titulars dels establiments de venda d'animals han de
permetre les inspeccions als serveis tècnics municipals i facilitar-los la documentació exigible.
Article 33. Infraccions.
1. D'acord amb aquesta ordenança, són infraccions en matèria de protecció, tinença i venda d'animals les que es
tipifiquen en els apartats següents.
2. Són infraccions molt greus:
a) Permetre als animals domèstics dipositar les seves deposicions i les seves miccions als parcs i jardins d'ús per als
infants.
b) Tenir gossos als parcs infantils o jardins d'ús per part dels infants i el seu entorn.
c) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

a) Tenir animals domèstics als espais públics quan és prohibit o quan suposi un perill per a la seva seguretat o la del
seu entorn.
b) No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les vies i als espais públics ni dipositar-los
de forma higiènicament acceptable als contenidors o dipòsits d'escombraries o no procedir a la neteja dels elements
afectats per les deposicions o afectar amb les deposicions, especialment de gossos i gats, els pisos confrontants, ja
siguin els superiors, els inferiors o els laterals, les façanes o la via pública per no haver pres les mesures necessàries
per evitar-ho.
c) Ensinistrar a la via pública animals de companyia per activitats d'atac, defensa, guarda i similars.
d) Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via pública, llevat de la cessió, l'adopció o
l'acolliment d'animals abandonats o perduts mitjançant l'Ajuntament, els centres d'acolliment d'animals de companyia i
les entitats de defensa i protecció dels animals.
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3. Són infraccions greus:

Dijous, 2 de març de 2017
e) Tenir animals de companyia a la via i als espais públics contravenint allò que disposa l'article 21.2.b) d'aquesta
Ordenança quan suposi un perill per a la seguretat del mateix animal, de les persones o de l'entorn.
f) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions que allotgin animals.
g) La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació requerida per les autoritats
competents o pels seus agents, per al compliment de les seves funcions establertes en aquesta ordenança, així com el
subministrament d'informació inexacta o documentació falsa.
h) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
4. Són infraccions lleus:
a) Donar menjar als animals contravenint allò que disposen els articles 8.1.r) i 23.2 d'aquesta Ordenança.
b) Permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions a les façanes dels edificis i al mobiliari urbà o afectar
amb les miccions, especialment de gossos i gats, els pisos confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o els
laterals, les façanes o la via pública per no haver pres les mesures necessàries per evitar-ho.
c) Tenir animals domèstics als espais públics quan és prohibit, sempre que no suposi un perill per a la seva seguretat o
la del seu entorn.
d) Tenir animals de companyia a la via i als espais públics contravenint allò que disposa l'article 21.1.b) d'aquesta
Ordenança, sempre que no es posi en perill la seguretat del mateix animal, de les persones o de l'entorn.
e) Incomplir les condicions de la tinença d'animals a la via i als espais públics sempre que no estiguin tipificades com
una altra infracció administrativa.
f) No inscriure els gossos, gats i les fures en el Registre Censal d'Animals de Companyia municipal o no comunicar les
modificacions de dades que afecten els animals.
g) No comunicar al registre Censal d'Animals de Companyia municipal la desaparició d'un animal de companyia amb la
documentació identificativa pertinent a l'efecte d'afavorir-ne la recuperació.
Article 34. Sancions.
1. D'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, les infraccions en matèria de
protecció, tinença i venda d'animals de l'article 33 tipificades en aquesta ordenança se sancionaran per l'Ajuntament
amb multes de les quanties següents:
a) Les infraccions tipificades a l'article 33 que siguin susceptibles d'afectar els espais i la via pública o comportar
perjudicis per als usuaris o per a les persones se sancionaran amb els imports màxims següents:

ii) Les infraccions greus tipificades al número 3, apartats a), b) i h), se sancionaran amb multes a partir de 60 EUR i fins
a 300 EUR.
iii) Les infraccions lleus tipificades al número 4, apartats a), b), c), d), e), f), g), h), se sancionaran amb multes a partir de
30 EUR i fins a 150 EUR.
b) La resta d'infraccions de l'article 33 tipificades en aquesta ordenança se sancionaran per l'Ajuntament amb multes de
les quanties següents:
i) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes a partir de 100 EUR i fins a 750 EUR.
ii) Les infraccions greus se sancionaran amb multes a partir de 751 EUR i fins a 1.500 EUR.
iii) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes a partir de 1.501 EUR i fins a 3.000 EUR.
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i) Les infraccions molt greus tipificades al número 2, apartats a) i b), se sancionaran amb multes a partir de 100 EUR i
fins a 900 EUR.

Dijous, 2 de març de 2017
2. L'Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la sanció de multa per sessions formatives, participació en
activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat, consistents especialment en treballs de suport a les
entitats protectores amb què col·labori l'Ajuntament, sempre que hi hagi consentiment previ dels interessats, i previ
desplegament per mitjà de decret d'Alcaldia d'una instrucció per a l'adopció de mesures alternatives a les sancions
econòmiques, el procediment per acordar-les i els criteris determinats per a la seva adopció.
Article 35. Graduació de les sancions.
Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte:
a) La transcendència social i la naturalesa dels perjudicis causats per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció
no ha transcorregut un any des de la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una infracció de la
mateixa qualificació.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o el cost de reparació elevat.
e) El volum de negoci de l'establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
i) La concurrència de risc sanitari en les circumstàncies objectives dels fets.
j) La perillositat objectiva de les circumstàncies de fet.
k) La situació de risc o perill per a la salut del propi animal.
SECCIÓ 3a. PROCEDIMENT SANCIONADOR.
Article 36. Procediment sancionador i òrgans competents.
1. Sens perjudici de les especificitats establertes per la legislació sectorial aplicable per raó de la matèria és d'aplicació
el procediment sancionador general.
2. Correspon a l'Alcaldia o la regidoria en qui delegui sancionar les infraccions de competència municipal, d'acord amb el
que preveu la normativa local general i el Reglament orgànic municipal.

1. És responsable per infraccions d'aquesta ordenança qualsevol persona física o jurídica que, per acció o per omissió
infringeix els preceptes continguts en aquests ordenança.
2. Si no es possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han intervingut
en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidaria.
Article 38. Persones interessades en el procediment sancionador.
1. Les associacions de protecció i defensa dels animals que hagin formulat la denúncia corresponent o que
compareguin expressament tenen la consideració de persones interessades en els procediments sancionadors que es
puguin obrir per la comissió de les infraccions contingudes en aquest títol, sempre que l'entitat estigui inscrita en el
Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals de la Generalitat de Catalunya.
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Article 37. Responsables de les infraccions.
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2. Aquest dret s'ha d'exercir en els termes establerts pel Decret 83/2002, de 5 de març, pel qual es regulen els requisits i
les condicions per a la participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en el procediment
sancionador.
CAPÍTOL III. ALTRES MESURES DE DISCIPLINA.
Article 39. Ordres d'execució de conservació de terrenys, construccions i instal·lacions.
Quan l'incompliment de les condicions de manteniment dels animals domèstics afecti les condicions objectives
d'habitabilitat dels habitatges, l'Ajuntament podrà dictar ordres d'execució a la persona propietària o a l'administració per
conservar les condicions objectives d'habitabilitat dels habitatges, d'acord amb el que disposa la normativa d'aplicació.
Article 40. Comís dels animals.
1. L'Ajuntament pot determinar en qualsevol moment el comís cautelar dels animals, fins i tot quan s'aixeca l'acta
d'inspecció o es formula la denúncia, sempre que hi hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta
Ordenança.
2. El comís preventiu durarà fins a la resolució del procediment sancionador, que haurà de pronunciar-se sobre el retorn
de l'animal o el seu comís definitiu, havent-ne de determinar la destinació final de l'animal.
3. En qualsevol cas, les despeses ocasionades pel comís cautelar i les actuacions relacionades amb aquest fins al
moment de la resolució del procediment seran a compte de la persona causant de les circumstàncies que l'han
determinat.
Article 41. Multes coercitives.
1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes per aquesta ordenança, l'autoritat
competent la pot requerir perquè, en un termini suficient les compleixi, amb l'advertiment que, en el cas contrari, se li
imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de quantia si escau i fins a un màxim de 500 EUR, sens perjudici de
les sancions aplicables.
2. En cas d'incompliment, l'autoritat competent pot dur a terme requeriments successius fins a un màxim de tres. En
cada requeriment, la multa coercitiva pot ser incrementada el 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 i per evitar els danys que
es puguin produir si no adopta la mesura en el temps corresponent.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera. Instruccions operatives.
Per decret de l'Alcaldia es podran dictar instruccions per fixar els criteris d'aplicació d'aquesta Ordenança.

1. La Policia Municipal tindrà cura de fer complir aquesta Ordenança i denunciarà a les persones propietàries o
posseïdores dels animals que la incompleixin. També podrà exigir, en qualsevol moment, la presentació de la
documentació sanitària dels animals.
2. La resta de serveis públics municipals podran fer les funcions que li siguin encarregades per mitjà de Decret de
l'Alcaldia de les previstes en aquesta Ordenança.
Tercera. Taxes municipals.
Per la prestació dels serveis municipals establerts en aquesta Ordenança s'exigirà el pagament de les taxa
corresponent, de conformitat amb el que s'estableixin les Ordenances Fiscals municipals.
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Segona. Funcions dels serveis municipals.

Dijous, 2 de març de 2017
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
Primera. Règim transitori dels expedients sancionadors.
Els expedients sancionadors oberts abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança es regeixen per la normativa
vigent en el moment de l'obertura, llevat dels supòsits en què els preceptes d'aquesta llei siguin més favorables per als
expedients.
Segona. Implementació de la recollida de patró genètic dels gossos.
1. Amb la intenció de facilitar-ne la implementació, l'Ajuntament assumirà els costos de recollida dels patrons genètics
dels gossos a través d'una campanya específica a aquest efecte.
2. Aquesta campanya es realitzarà d'acord amb unes instruccions específiques aprovades per Decret de l'Alcaldia o
regidoria en qui hagi delegat, les quals determinaran els dies concrets de la seva realització, així com la resta de criteris
de desenvolupament de la campanya. La campanya s'haurà de comunicar a totes les persones propietàries i
posseïdores de gossos, inclosos els potencialment perillosos, amb veïnatge al terme municipal.
3. Les persones propietàries i posseïdores que no realitzin la prova per determinar el patró genètic del gos durant els
dies que l'Ajuntament ho faciliti, hauran de realitzar igualment la prova per tal que aquesta formi part de la base de
dades de l'ajuntament i n'haurà d'assumir el cost de la mateixa.
Tercera. Taula de seguiment de l'ordenança.
En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança es crearà un Taula de seguiment en què participin
també agents externs i que tindrà com a objecte fer el seguiment de l'ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
A l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança queda derogada l'Ordenança sobre la tinença d'animals de companyia
aprovada publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d'abril de 2003, així com les modificacions a
la mateixa publicades els dies 17 de març de 2004 i 9 de març de 2007.
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Mollet del Vallès, 20 de febrer de 2017
La regidora de Salut Pública, Ana María Díaz Aranda
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