Aquest text té caràcter merament informatiu. L'única versió vàlida és la que ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d'abril de 2003, de 17 de març de 2004 i de 9 de
març de 2007.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA
CAPÍTOL 1. CONSIDERACIONS PRELIMINARS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la tinença d’animals de companyia dins el
terme municipal de Mollet del Vallès. L’Ordenança planteja quina ha de ser la interrelació
responsable de les persones i els animals. Per aquest motiu, és respectuosa en tot cas amb els
drets dels animals i té cura dels aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública, de
conformitat amb el que preveuen la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos, i les disposicions que les desenvolupen.
2. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per:
a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i
conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.
b) Animal de companyia: és l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a la
llar amb la finalitat d’obtenir- ne companyia. Gaudeixen sempre d’aquesta consideració els
gossos i els gats.
c) Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de
Catalunya o de la resta d’Espanya que viuen en estat salvatge.
d) Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de
fora d’Espanya que viuen en estat salvatge.
e) Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de manera
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
f) Via pública: els carrers, places i parcs públics de la ciutat, i les zones rurals i forestals del
terme municipal.
3. La tinença d’altres animals no és objecte d’aquesta Ordenança i es regula per les normes
que siguin d’aplicació (en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, aquesta matèria
està regulada en la la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals), amb l’excepció
d’allò que s’estableix en el Capítol següent en relació amb la tinença d’animals que són cria ts
a la llar amb la finalitat exclusiva de l’autoconsum familiar o de produir algun producte per al
consum de les persones, i en el Capítol 6 sobre la tinença lícita d’animals que pertanyen a la
fauna salvatge.
CAPÍTOL 2. NORMES GENERALS
Article 2.
1. La tinença d'animals de companyia en els domicilis particulars es condiciona al compliment
de les condicions higièniques òptimes per al seu allotjament, la netedat, l’absència de risc
sanitari i la inexistència de molèsties per als veïns.
2. El nombre màxim d’animals permès per habitatge serà establert per l’Alcaldia o regidoria
en qui delegui, prèvia valoració pels tècnics municipals de l’espai disponible, les condicions
higièniques i sanitàries per al seu manteniment, i la problemàtica que la tinença pugui generar
als veïns.
3. La tinença d’animals que són criats a la llar amb la finalitat exclusiva de l’autoconsum
familiar o de produir algun producte per al consum de les persones, com per exemple aus de

corral o conills, 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 els aspectes higiènic i sanitari,
com pel que fa a la inexistència de molèsties per als veïns.
Article 3. Identificació
1. Els propietaris de gossos, gats i fures tenen l’obligació d’identificar- los mitjançant algun
dels sistemes següents:
a) Tatuatge a la pell mitjançant dermògraf 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 en el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el
Registre general d’animals de companyia.
Article 4. Registre Censal d’Animals de Companyia
1. Les persones propietàries o posseïdores de gosssos, gats i fures els han de censar en el
Registre Censal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament dins els terminis següents: tres
mesos, des del naixement de l’animal; o trenta dies, des de la data d’adquisició de l’animal o
d’un canvi de residència.
2. No s’inscriurà cap gos, gat o fura en el Registre Censal d’Animals de Companyia si no ha
estat identificat de manera indeleble mitjançant algun dels sistemes esmentats en l’article
anterior.
3. En el Registre Censal d’Animals de Companyia s’hi faran constar les dades necessàries per
fer possible la identificació veterinària de l’animal i la identificació de la persona propietària o
posseïdora.
4. Produïda la inscripció de l’animal, l’Ajuntament entregarà a la persona propietària o
posseïdora una placa que els gossos, gats i fures han de portar de manera permanent pels
espais o les vies públiques. La persona propietària o posseïdora de l’animal té l’obligació de
gravar en l’anvers de la placa, espai destinat a fer- hi constar les dades de l’animal, el número
de registre censal que facilitarà l’Ajuntament i el nom de l’animal, i en el revés, espai previst
per col·locar- hi les dades de la persona propietària o posseïdora, el seu nom i un número de
telèfon de contacte.
5. Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures estan obligades a comunicar
a l’Ajuntament, en el termini de trenta dies, qualsevol modificació de les dades que figurin en
el cens, inclosa la mort de l’animal.
Article 5. Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o altres activitats, si aquests
els poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé
si poden 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 o tir al colom.
Article 6. Durant el període d’estada al terme municipal, les persones responsables dels
espectacles en els quals s’utilitzin animals hauran de mantenir-los en bones condicions
higièniques i sanitàries, alimentar- los adequadament i assegurar tant la seva pròpia protecció
com la de la ciutadania.
Article 7.

1. El comerç d’animals s’ha de fer als establiments de venda autoritzats, llevat de 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. Resta prohibit vendre o donar animals a les persones menors de setze anys i a les persones
incapacitades sense l’autorització prèvia dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
3. No es poden fer donacions d’animals com a premi o recompensa.
4. Queda prohibida la venda d’animals vius a la via pública. S’exceptua d’aquesta prohibició
la venda efectuada pels titulars de les parades del mercat setmanal que venen animals
destinats al consum humà (gallines, conills i similars), diferents espècies de peixos, aus
d’ornament i alguns rèptils o rosegadors, sempre que no es tracti d’animals d’alguna de les
espècies protegides relacionades a l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals.
També es prohibeix la utilització d’animals a la via pública amb finalitat comercial i la seva
exhibició ambulant com a reclam.
Article 8.
1. No és permès de donar aliments als animals a la via pública. Es prohibeix especialment
alimentar els gats.
2. Resta prohibit subministrar als animals 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. Queda prohibit provocar l’enverinament de qualsevol tipus d’animal de companyia o de
cria. La utilització de verí a la via púb lica queda restringida als serveis especialitzats, la
missió dels quals es protegir la salubritat pública contra dels animals que es constitueixen en
plaga (rates, ratolins, insectes, aràcnids, etc.).
Article 9.
1. El posseïdor d'un animal, sense perjudic i de la responsabilitat subsidiària del propietari, és
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a
les vies i els espais públics, i al medi natural en general, de conformitat amb el que estableix
l'article 1905 del Codi civil.
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.
3. L’Ajuntament també requerirà els propietaris o posseïdors d’animals que causen molèsties
perquè les solucionin.
Article 10.
1. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques i, en general,
en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. De manera especial, es prohibeix deixar les
deposicions d’aquests animals en els parcs infantils o jardins.
2. Els propietaris o posseïdors dels animals són responsables de la retirada i eliminació de les
deposicions recollint- les amb l’ajut d’una bossa de plàstic o per qualsevol altre mètode adient.
Les deposicions recollides es col·locaran de manera higiènicament acceptable en els
contenidors d’escombraries o als llocs que l’Ajuntament destini expressament a tal efecte.
En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, es requerirà el propietari o a la persona
que condueixi el gos perquè procedeixi a retirar les deposicions de l’animal. En cas de no ser
atès aquest requeriment, es farà constar de forma expressa per a l’Ajuntament i per a la
persona interessada, i es procedirà a tramitar el procediment sancionador corresponent.
CAPÍTOL 3. NORMES SANITÀRIES

Article 11. 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.
Article 12. Els propietaris 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.
Article 13.
1. En cas de declaració d'epizoòties (malalties epidèmiques que afecten els animals), els
propietaris 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Article 14.
1. 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.
2. 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 veterina ri 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.
3. 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.
Article 15. 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’home, 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.

CAPÍTOL 4. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS
Article 16.
1. Els propietaris o posseïdors d’un animal de companyia han de proporcionar- li l’aliment,
l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura,
llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer
les seves necessitats vitals.
2. En particular, s’hauran de complir les condicions següents:
a) Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable, neta i degudament protegida del
fred a l’hivern per evitar que es geli, i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en
quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
b) L’espai de què han de disposar els animals de companyia ha de ser suficient. Els animals
han d’estar a aixopluc de la intempèrie, i disposaran de la ventilació, la temperatura i la llum
adequades. Els animals d’un pes superior als 25 Kg no poden tenir com a habitacle espais
inferiors a 6 m2 .
c) Els allotjaments dels animals s’han de mantenir nets, desinfectats i desinsectats
convenientment.
d) Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats
o en un espai reduït, no poden estar en aquestes condicions de forma permanent, han de tenir
llibertat de moviments i han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir- los de
la intempèrie.
3. Es prohibeix, des de les 22 fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o
altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans
dels veïns.
Article 17.
1. Es prohibeix maltractar els animals, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra
pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
2. En particular, es prohibeix mantenir els animals:
a) En celoberts i/o balcons.
b) En un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes.
c) En vehicles estacionats més de quatre hores. En cap cas, un vehicle no pot ser el lloc que
els albergui de forma permanent.
d) En el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig
eficaç i que, alhora, eviti una intoxicació possible de l’animal deguda als gasos originats pel
mateix vehicle.
Article 18.
1. 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.
2. 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.
Article 19.
1. La utilització dels ascensors per part dels animals de companyia no coincidirà amb l'ús que
en puguin fer els altres veïns, excepte quan aquests ho acceptin.
2. Els gossos guardians de solars, obres, parcs, tallers i horts hauran d'estar sota la vigilància
dels seus propietaris o persones responsables i 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 19.bis. Trasllat d’animals
1. Els animals han de disposar d’un espai suficient que els permeti com a mínim que puguin
aixecar-se i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre.
2. Els animals han d’ésser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació
apropiada a intervals convenients.
3. En la càrrega i descàrrega dels animals s’ha d’utilitzar un equip adequat per evitar- los
danys o sofriments.
Article 20.
1. Queda totalment prohibida l'entrada amb animals de companyia als següents llocs:
a) Piscines públiques.
b) Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transports i manipulació
d'aliments.
c) Locals d'espectacles públics, esportius, culturals o recreatius.
d) Centres d'atenció mèdica.
2. S’exceptuen de la prohibició continguda en l’apartat anterior els gossos que acompanyen
persones invidents, sempre que es respecti el que s’estableix sobre aquesta qüestió en la Llei
10/1993, de 8 d’octubre, que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual
acompanyades de gossos pigall.
3. Els propietaris d'establiments públics i allotjaments, com hotels, pensions, restaurants, bars,
cafeteries i similars, podran prohibir a criteri seu l'entrada i permanència dels gossos en llurs
establiments. En cas de permetre's la seva entrada, sempre aniran subjectes mitjançant una
corretja.
4. El trasllat de gossos, gats i fures per mitjà de transport públic és permès sempre que els
animals, pel seu volum, puguin dur-se en l’interior de transportins o d’altres mitjans
homologats per al transport d’animals.
CAPÍTOL 5. RECOLLIDA D’ANIMALS
Article 21. La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fugida. 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.
Article 22. Els mitjans emprats per capturar i transportar els animals abandonats 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.
Article 23. Recuperació d’animals
1. L’Ajuntament es farà càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats,
cedits o sacrificats.
2. 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. Un cop esgotat el termini de vint dies esmentat en el punt anterior, si l’animal no ha estat
reclamat o el propietari no ha satisfet les despeses generades pel seu manteniment, es

considerarà que l’animal ha estat abandonat i aquest podrà ésser cedit, acollit temporalment o
adoptat.
Article 24.
1. Resta prohibit abandonar els animals de companyia.
2. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia 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.
Article 25.
1. 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.
2. Els animals abandonats que circulin malalts o ferits per la via pública seran retirats pels
serveis municipals.
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.
Article 26.
1. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos, excepte pels motius humanitaris i sanitaris
legalment establerts.
2. En el cas que s’hagi de procedir a sacrificar un gat o gos, cal documentar la decisió de
manera suficient. El sacrifici l’haurà de realitzar un veterinari, en les condicions permeses i
mitjançant algun dels mètodes permesos pel Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual
s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de sacrificar.
3. Les despeses de manutenció de l’animal abans no sigui sacrificat i les despeses que
comporti la pràctica de l’eutanàsia aniran a càrrec de la persona propietària.
CAPÍTOL 6. ESTABLIMENTS DE VENDA D’ANIMALS
Article 26 bis.
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, 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.
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.
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, 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.
CAPÍTOL 7. TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 27. Definició d’animal potencialment perillós
Es considera que un animal és potencialment perillós:
a) 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.
b) Els gossos que pertanyen a alguna de les races següents i als seus encreuaments: pit bull
terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dog argentí, fila
brasiler, tosa inu i akita inu.
c) Els gossos les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les
següents:
- Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- Carcàcter marcat i valor gran.
- Pèl curt.
- Perímetre del tòrax comprès entre 60 i 80 cm, altura fins a la creu entre 50 i 70 cm i pes
superior a 20 Kg.
- Cap voluminós, en forma de cub, robust, amb crani ample i gran, i galtes musculoses i
bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Coll ample, musculós i curt.
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses,
amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
d) Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin estat
protagonistes d’agressions a persones o a altres animals.
Article 28. 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 29. Determinació de la perillositat potencial
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 en les lletres a), c) o d) de
l’article 27. La decisió s’haurà de fonamentar en l’informe previ d’un ve terinari que valori la
perillositat potencial de l’animal.
2. La persona titular de l’animal declarat potencialment perillós per l’Ajuntament 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 30. Llicència
1. La tinença d’animals potencialment perillosos per part dels veïns del municipi 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 la
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
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 ha ver estat condemnat/ada pels delictes a què es refereix 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.
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 sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions
accessòries previstes en l’article 13.3 de 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 vechicle.
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 120.000 €.
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 31. Targeta acreditativa de l’atorgament de la llicència
L’Ajuntament entregarà una targeta a les persones a les quals s’atorgui la llicència, per tal de
facilitar- les que puguin acreditar aquesta circumstància.
Article 32. Identificació
Els animals potencialment perillosos de l’èspècie canina només es poden identificar
mitjançant microxip.
Article 33. Cens
El titular de la llicència, quan sol·liciti la inscripció de l’animal en el Registre Censal
d’Animals de Companyia de l’Ajuntament, ha d’indicar la destinació que vol donar- li (la
convivència amb les persones, la guarda, la protecció o qualsevol altra) i ha d’adjuntar un
certificat de sanitat de l’animal emès per un veterinari. 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 34. Ensinistrament
Queda 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.
Article 35. Requisits mínims de seguretat
1. Els titulars de la llicència, quan condueixin els animals potencialment perillosos que
posseeixin per llocs o espais públics, tenen l’obligació de portar a sobre la targeta acreditativa
de l’atorgament de la llicència a què es refereix l’article 31 i la placa que acredita que l’animal
està censat en el Registre Censal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament a què fa
referència l’article 4.
2. 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. Els animals potencialment perillosos que es trobin en finques, cases de camp, xalets,
parcel·les, terrasses, patis o qualsevol altre lloc delimitat, han d’estar lligats, excepte si es
disposa d’un habitacle amb la superfície, alçada i tancament adequa t, que permeti protegir les
persones o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs.
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 propiament dit com en els moments de càrrega i descàrrega.
Article 36. Modificació de la normativa reguladora d’aquesta matèria

Les races a què es refereix l’article 27.b, les característiques contigudes a l’article 27.c i
l’import de la cobertura mínima de l’assegurança de responsabilitat civil exigit en l’article
30.2.e s’entendran actualitzats automàticament, sense necessitar de modificar expressament
l’Ordenança, si són modificats pels òrgans competents.
CAPÍTOL 8. RÈGIM SANCIONADOR
Article 37.
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. 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 reitereació 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.
5. 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 facilitarlos la documentació exigible.
SECCIÓ 1A. INFRACCIONS I SANCIONS DELS CAPÍTOLS 1 AL 6
Article 38. Infraccions
1. Tenen la consideració d’infraccions administratives lleus dels capítols 1 al 6 d’aquesta
Ordenança les accions o omissions següents:
a) Posseir un gos, un gat o una fura no inscrits en el Registre Censal d’Animals de Companyia
de l’Ajuntament.
b) Els veterinaris, no portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han de
vacunar o tractar obligatòriament.
c) Vendre o donar animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals sense complir els requisits establerts a l’article 19.bis d’aquesta
Ordenança.
f) No identificar els animals amb algun dels mitjans previstos a l’article 3 de l’Ordenança.

g) No posseir, el personal dels establiments de venda que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs reconegut oficialment de cuidador o cuidadora d’animals.
h) Circular per la via pública amb un gos sense portar- lo lligat amb una corretja.
i) Donar aliment als animals a la via pública.
j) Els establiments de venda d’animals, no tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en
el Registre de Nuclis Zoològics.
k) Els establiments de venda d’animals, no tenir actualitzat el llibre de registre oficial.
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
m) Tenir espècies incloses en l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals, amb la categoria D, i també parts, ous, cries o productes obtinguts a partir d’aquests
exemplars.
n) Embrutir els carrers, els jardins o els parcs infantils amb deposicions d’animals.
o) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar, si
no els comporta un risc greu per a la salut.
q) No evitar la fugida d’animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els
causa perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d’animals mitjançant revistes de reclam o publicacions assimilables
sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic.
v) Entrar amb animals en els llocs referits a l’article 20 de l’Ordenança.
w) No solucionar les molèsties causades per l’animal després del requeriment fet per
l’Ajuntament en aquest sentit.
x) Incomplir qualsevol altra obligació dels capítols 1 al 6 que no constitueixi una infracció
tipificada com a greu o molt greu.
y) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de
companyia.
2. Tenen la consideració d’infraccions administratives greus dels capítols 1 al 6 d’aquesta
Ordenança les accions o omissions següents:
a) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higiènic i sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la
salut.
b) Els establiments de venda d’animals, no tenir el llibre de registre oficial.
c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar- los els tractaments
obligatoris.
d) Incomplir, els establiments de venda d’animals, qualsevol de les condicions i els requistis
establerts en el Capítol 6.
e) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.
f) Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni control veterinaris.
g) No mantenir en captivitat o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per llurs característiques puguin
causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.
h) Fer tir al colom.
i) Incomplir l’obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a què es
refereix l’article 26.bis.1.c.
j) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.

k) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a la
salut.
l) Fer matances públiques d’animals.
m) Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s’utilitzin animals.
n) Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.
o) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
p) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l’exhibició
pública d’animals, i també de parts, d’ous o de cries d’exemplars d’espècies de la fauna
autòctona i de la no autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals
vigents a l’Estat espanyol.
q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l’exhibició
pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex de la Llei 22/2003, de
4 de juliol, de protecció dels animals, amb la categoria C, i també de parts, d’ous, de cries o
de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars.
r) La manca d’inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics dels establiments de venda
d’animals.
s) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d’instal·lacions
que allotgin animals.
t) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.
u) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a
l’animal.
v) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
w) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia
d’exemplars de les espècies incloses en l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció
dels animals, amb la categoria D, i també de les parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts
a partir d’aquests exemplars.
x) Incomplir l’obligatorietat d’esterelitzar els animals de companyia en els supòsits
determinats legalment.
3. Tenen la consideració d’infraccions administratives molt greus dels capítols 1 al 6
d’aquesta Ordenança les accions o omissions següents:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a
la salut.
b) Sacrificar gats i gossos, excepte pels motius humanitaris i sanitaris legalment establerts.
c) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys
greus.
d) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar- los sense control veterinari
o en contra de les condicions i els requisits legalment establerts.
e) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar en aquest tipus
d’actes.
f) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del
punt de vista higiènic, sanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.
g) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l’exhibició
pública d’animals o dels ous i les cries d’exemplars d’espècies de la fauna autòctona i de la no
autòctona declarades altament protegides o en perill d’extinció per tractats i convenis
internacionals vigents a l’Estat espanyol.
h) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l’exhibició
pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex de la Llei 22/2003, de
4 de juliol, de protecció dels animals, amb les categories A i B, i també de parts, d’ous o de
cries d’aquests exemplars.

i) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.
Article 39. Sancions
Les infraccions dels capítols 1 al 6 d’aquesta Ordenança se sancionaran amb una multa per un
import comprès en els límits següents:
a) Les infraccions lleus, de 100 a 400 €.
b) Les infraccions greus, de 401 a 2.000 €.
c) Les infraccions molt greus, de 2.001 a 20.000 €.
Article 40.
1. Les associacions de protecció i defensa dels animals que han formulat la denúncia
corresponent o que compareixen expressament tenen la consideració de persones interessades
en els procediments sancionadors que es puguin obrir per la comissió de les infraccions
contingudes en aquesta secció, sempre que l’entitat estigui inscrita en el Registre
d’associacions de protecció i defensa dels animals de la Generalitat de Catalunya.
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.
Article 41. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 37.2, 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. 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.
En qualsevol cas, les despeses ocasionades pel comís cautelar fins al moment de la resolució
del procediment seran a compte de la persona causant de les circumstàncies que l’han
determinat.
SECCIÓ 2A. INFRACCIONS I SANCIONS DEL CAPÍTOL 7
Article 42. Infraccions
1. Tenen la consideració d’infraccions administratives lleus del capítol 7 d’aquesta Ordenança
les accions o omissions següents:
a) No acreditar anualment la situació sanitària de l’animal potencialment perillós.
b) Conduir un animal potencialment perillós per un lloc o espai públic sense dur a sobre la
targeta acreditativa de l’atorgament de la llicència o la placa que acredita que l’animal està
censat.
c) No fer arribar a l’Ajuntament una còpia de la renovació de l’assegurança.
2. Tenen la consideració d’infraccions administratives greus del capítol 7 d’aquesta
Ordenança les accions o omissions següents:
a) No adoptar les mesures necessàries per evitar que un animal potencialment perillós s’escapi
o es perdi.
b) No identificar l’animal.
c) No censar- lo en el Registre Censal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament.
d) Portar per un lloc o espai públic un gos potencialment perillós sense lligar o sense morrió.
e) No adoptar les mesures precautòries necessàries per transportar un animal potencialment
perillòs en condicions segures.
f) Negar-se o oposar resistència a subministrar informació, o facilitar informació inexacta o
documentació falsa, després del requeriment fet per l’Ajuntament o per la Policia Municipal
en aquest sentit amb la finalitat de fer complir l’Ordenança.

3. Tenen la consideració d’infraccions administratives molt greus del capítol 7 d’aquesta
Ordenança les accions o omissions següents:
a) Abandonar un animal potencialment perillós.
b) Tenir un animal potencialment perillós sense llicència o, tenint atorgada la llicència, si
aquesta perd la seva vigència perquè el titular ha deixat de complir algun dels requisits
necessaris per al seu atorgament.
c) Vendre o transmetre per qualsevol altre títol un animal potencialment perillós a una
persona que no tingui la llicència preceptiva.
d) Ensinistrar animals potencialment perillosos per activar la seva agressivitat.
e) Organitzar, celebrar o participar en concursos, exercicis, exhibicions o espectacles
d’animals potencialment perillosos amb la finalitat exclusiva de demostrar l’agressivitat dels
animals.
Article 43. Sancions
1. Les infraccions del capítol 7 d’aquesta Ordenança se sancionaran amb una multa per un
import comprès en els límits següents:
a) Les infraccions lleus, de 151 a 300 €.
b) Les infraccions greus, de 301 a 2.404 €.
c) Les infraccions molt greus, de 2.405 a 15.025 €.
2. Les infraccions greus del capítol 7 també podran comportar les sancions accessòries
següents: el comís de l’animal, la seva esterilització, el seu sacrifici, i la suspensió temporal o
definitiva de la llicència.
CAPÍTOL 9. DISPOSICIONS FINALS
Article 44. La Policia Municipal tindrà cura de fer complir aquesta Ordenança i denunciarà
els propietaris o posseïdors dels animals que la incompleixin. També podrà exigir, en
qualsevol moment, la presentació de la documentació sanitària dels animals.
Article 45. Taxes
Per la prestació dels serveis municipals establerts en aquesta Ordenança s’exigirà el pagament
de les taxa corresponent, de conformitat amb el que s’estableix en l’Ordenança fiscal núm.
1.11, reguladora de la taxa pels serveis de sanitat preventiva.
Article 46. Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
Article 47. Disposició derogatòria
A l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança restarà derogada l’Ordenança municipal de tinença
d’animals de companyia aprovada pel Ple de l’Ajuntament el dia 30 de setembre de 1999.
Article 48. Disposició transitòria única
1. La prohibició de sacrificar gats i gossos establerta en l’article 26.1 de l’Ordenança entrarà
en vigor l’1 de gener de 2007.
2. Les persones professionals que treballin en establiments de venda i que hagin de
manipular- los han de fer el curs de cuidador o cuidadora d’animals a què es refe reix l’article
26.bis.2.b d’aquesta Ordenança abans del dia 5 d’agost de 2005.

