ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS
DOMÈSTICS
TÍTOL PRELIMINAR
En els darrers anys s’ha incrementat considerablement el número d’animals domèstics a les
ciutats. La tinença d’animals domèstics comporta unes avantatges des del punt de vista afectiu i
emocional, però també comporta unes obligacions i responsabilitats que cal observar, tant des del
punt de vista dels problemes que pot generar l’animal com per la seva pròpia protecció.
Darrerament ha anat canviat la sensibilitat dels ciutadans i ciutadanes envers la tinença d’animals
domèstics i s’han aprovat un seguit de noves lleis i decrets tendents a regular, amb una major
eficàcia, la tinença responsable. Aquesta circumstància ha motivat la redacció d’una nova
Ordenança municipal, que deixa sense efecte l’anterior Reglament de Tinença d’Animals de
Companyia, que reguli les conductes dels/les propietaris/es o posseïdors/es d’animals domèstics
adaptant-se a les noves normatives, per tal de garantir una tinença responsable que millori la
convivència ciutadana i la qualitat de vida de les persones i dels animals.
TÍTOL I disposicions generals per animals domèstics
CAPÍTOL I, objecte, àmbit, subjectes i responsabilitats
Article 1.
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança té per objecte la regulació, dins el terme municipal de Badia del Vallès,
de la tinença d’animals de companyia, en especial, de les interrelacions entre les persones
i els animals, tan els de convivència humana, com els utilitzats amb fins esportius o
lucratius, respectant en tot cas els drets dels animals i tenint cura dels aspectes relacionats
amb la seguretat i la salut pública, de conformitat amb el que preveu; la Llei 10/1999 de 30
de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la Llei 50/1999 de
30 de juliol sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos desenvolupada pel Reial Decret 287/2002, de 22 de març, el Decret 170/2002
d’11 de juny sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos i la
Llei 22/2003, de 4 de juliol de protecció d’animals.
2. És objecte de la present Ordenança regular les condicions mínimes exigibles als centres i
establiments dedicats a l’acollida, manteniment o que

duguin a terme qualsevol pràctica de tipus comercial amb animals, amb la
finalitat de preservar els drets d’aquests.
3. La present Ordenança és d’aplicació a la tinença d’animals, d’acord amb la legislació vigent
i la normativa específica d’aplicació, entenent per animals de companyia els compresos en
la definició de l’article 3.
4. Serà objecte de la presenta Ordenança el potenciar la participació, de les associacions de
protecció i defensa dels animals i altres amb incidència en aquest àmbit, per implementar
les actuacions municipals en relació amb la tinença cívica d’animals.
Article 2
Subjectes i responsabilitats
1. La present ordenança es d’obligat compliment per a tots aquells propietaris/es i
posseïdors/es d’animals domèstics i de companyia.
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2. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que
representin vulneració dels seus preceptes, tal i com apareixen tipificats en el Títol V
d’aquesta Ordenança.
3. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin
a títol d’autors i coautors, i és podrà estendre a aquelles persones físiques o jurídiques a
qui per Llei s’atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns
altres.
4. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o autorització administrativa
perceptiva que es produeixin sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les
seves condicions, seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars
de la llicència i, si no n’hi hagués, la persona física o jurídica sota la dependència de la qual
actués l’autor material de la infracció.
5. El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu
propietari, és el responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les
persones i als objectes, a la via pública i al medi natural en general, d’acord amb el que
estableix l’article 1905 del Codi Civil.
6. Sense menyspreu de la normativa específica que els hi és d’aplicació, en el que els afecti
la present Ordenança, seran responsables dels seu compliment els titulars de botigues o
establiments de venda, ja siguin persones físiques o jurídiques.
Capítol II, definició d’animal domèstic
Article 3
1. Es considera 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. Tenen també 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.
2. Es considera animal de companyia a l’animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als afectes d’aquesta
Ordenança i d’acord amb la Llei, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos i els
gats.
3. Resten exclosos d’aquest denominació, condicionats a la seva normativa específica, els
animals salvatges de la fauna autòctona i els animals salvatges de la fauna no autòctona.
.
TÍTOL II, de la tinença d’animals de companyia
Capítol I, limitacions a la tinença
Article 4
Requeriments i condicionants de la tinença
1. La tinença d’animals de companyia resta condicionada al compliment per part del
propietaris/es o posseïdors/res dels requisits següents:
a) De conformitat amb l’espècie o raça, a tenir més de 16 anys o ser major
d’edat o disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada en
els termes previstos per les normes civils.
b) A reunir les condicions sanitàries adequades pel seu allotjament i altres
condicions de maneig i tracte.
c) A l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a d’altres
persones o al mateix animal.
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d) A disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris,
de seguretat o altres establerts per les autoritats competents, si
s’escauen.
e) Els propietaris de gossos considerats potencialment perillosos , hauran
de disposar de la corresponent llicència administrativa, que es regirà pel
Real Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999,
de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals
potencialment perillosos.
2. La tinença d’animals domèstics, restarà condicionada, prèvia autorització
administrativa, de conformitat amb el que s’estableixi reglamentàriament, a les
característiques de l’habitatge i de la zona, sempre i quan pel seu nombre no
s’hagi de catalogar com activitat econòmica tipificada.

3. La tinença d’animals salvatges de la fauna autòctona i no autòctona restarà
condicionada a les disposicions legals vigents..
4. La tinença d’animals que les autoritats corresponents hagin catalogat com a
potencialment perillosos o de perillositat constatada o molestos, restarà
condicionada al requeriments i exigències que per aquests específicament
s’estableixin.
5. No disposar de les autoritzacions pertinents, la inobservança dels requeriments o
l’incompliment de les obligacions i prescripcions contingudes en el apartats
anteriors, podrà ser
raó suficient per emprendre les següents mesures
provisionals de limitació de la tinença:
a) Comissar temporalment l’animal fins que els propietaris o encarregats dels
animals resolguin el problema o compleixin els requeriments i condicions que
se’ls imposin.
b) Comissar definitivament l’animal, la totalitat dels animals o part d’ells i procedir
a la seva donació en adopció o sacrifici.
Capitol II, condicions de manteniment i tracte
Article 5
Tracte i manteniment dels animals
Queda prohibit expressament:
1. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica
que els provoqui sofriments o danys físics o psicològics.
2. Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del
comportament.
3. Abandonar-los
4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic sanitari, de
benestar i de seguretat animal.
5. Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans,
llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat
terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat
reproductiva. Per motius
científics o de maneig, es podran fer aquestes
intervencions amb l’obtenció prèvia de l’autorització de l’autoritat competent.
6. Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
7. Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades
sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

3

8. Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.
9. Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el
moviment necessari per a ells.
10. Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com
psicològicament.
11. Matar-los.
Article 6
Condicions d’allotjament i alimentació de l’animal
1. Els propietaris o posseïdors d’un animal han de proporcionar-li l’alimentació, l’allotjament i
les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc adequats
i necessaris, per evitar que pateixi cap sofriment, per satisfer les seves necessitats vitals i
garantir el seu benestar mitjançant el seu manteniment, incloent l’activitat física, en
condicions adequades a la seva espècie o raça.
2. Sens menyspreu de les que poden determinar les autoritats competents per a casos
particulars i d’acord amb les especials característiques del lloc d’ubicació, de l’animal i de
la seva funcionalitat, s’estableixen les condicions d’allotjament següents:
a) Han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intempèrie, especialment els
que es mantenen en zones exteriors i en caneres.
b) Els animals d’un pes superior als 25 Kg no poden tenir com a habitacle espais
inferiors a 6 m2, sens menyspreu del que determinin les autoritats competents per
a casos excepcionals i/o per animals de pes inferior a 25 Kg.
c) Sens menyspreu de l’establert en l’apartat anterior, el manteniment dels animals
exposats en establiments de venda en gàbies i/o espais reduïts han de permetre el
seu moviment, sense limitació evident, per l’interior.
d) Els animals mai podent tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts i
balcons.
Article 7
Ubicació i mitjans de subjecció temporals
1. El mètode de subjecció habitual són les cadenes corredores. Les cadenes fixes només
s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena corredora estigui justificada.
2. El collar i la cadena han de ser proporcionats a la talla i a la força de l’animal. Llevat dels
casos degudament justificats, la longitud de la cadena no serà inferior a 3 metres, i en tot
cas, ha de permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc. En cap cas el collar
dels animals que mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de
força o que produeixi patiment a l’animal. Els gossos potencialment
perillosos, en llocs i espais públics, han de ser conduïts o controlats amb
una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que
pugui conduir-se més d’un gos per persona.
3. Les cadenes tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrotllament i la
immobilització de l’animal.
4. El manteniment temporal dels animals en vehicles particulars s’ajustarà a l’establert a
l’article 16 d’aquesta ordenança.
5. Excloent el transport d’animals, no és permès el manteniment temporal, llevat que
l’autoritat competent disposi altre cosa per a casos concrets, incloent els exposats en
establiments de venda, dels animals en gàbies o espais reduïts que no permetin o limitin
considerablement el seu moviment per l’interior.
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Capítol III, condicions de seguretat
Article 8
Animals potencialment perillosos i de perillositat constatada
1. Es consideren com:
a) Animals potencialment perillosos: amb caràcter genèric, es consideren animals
potencialment perillosos tots aquells animals de companyia que, amb
independència de la seva agressivitat, espècie o raça, es determinin
reglamentàriament amb caràcter general, o individualment segons el criteri de les
autoritats competents per animals concrets en funció de llurs característiques i
comportaments previ informe o peritatge veterinari, tenint en compte especialment
si l’animal mostra una conducta d’amenaça o agressió sense una
provocació constatada, o bé respon agressivament sense cap tipus
d’estímul extern.
D’acord amb la legislació vigent, han estat catalogats, específicament, com a animals
potencialment perillosos:
o Aquells que les seves característiques físiques es corresponguin amb
totes o la majoria de les que consten a l’article 2.1.b, del Real Decret
287/2002, de 22 de març, de gossos potencialment perillosos.
o Els gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
o Els gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs
encreuaments: Bullmastiff, Dòberman, Dogo Argentí,
Dogo de Bordeus, Martí Napolità, Pit Bull, Presa Canari,
Rottweiler, Staffordshire, Tosa Inu, Fila Brasileiro i Akita Inu.
b) Animals de perillositat constatada: Tindran aquesta consideració
aquells animals que les autoritats competents així ho decideixin,
ateses en cada cas i de manera individualitzada les circumstàncies
concurrents que així ho recomanin, per haver mossegat, causat
lesions a persones, animals o danys a les coses, més de dues
vegades en el transcurs de la vida de l’animal, llevat que es
determinin altres criteris.
2. No s’inclouran en les classificacions anteriors i, per tan no sotmesos als especials
requeriments, els animals que pertanyin a les Forces Armades, Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat, Cossos de Policia Autonòmica i Local, així com els de les empreses
de seguretat amb autorització oficial.
3. Les operacions de compravenda, traspàs, donació o qualsevol altre, que suposi canvi de
titularitat d’animals potencialment perillosos requeriran el compliment dels requeriments
establerts en la normativa vigent per a la transmissió d’aquest tipus d’animals.
4. Els propietaris o posseïdors d’animals potencialment perillosos hauran de complir
acuradament les prescripcions de seguretat establertes en la present ordenança, tan en el
seu allotjament com per circular per espais i vies publiques.
5. Els propietaris o posseïdors d’animals de perillositat constatada, hauran de complir els
especials requeriments de seguretat que se’ls imposin.
6. La tinença d’animals considerats potencialment perillosos requerirà la prèvia obtenció
d’una llicència administrativa que serà atorgada per l’autoritat competent.
7. Els/les propietaris/es o posseïdors/es d’animals potencialment perillosos hauran d’acreditar
la formalització d’una assegurança de responsabilitat civil
per danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent cinquanta mil doscents cinquanta tres EUR (150.253 EUR ).
8. La castració per mesures de seguretat, d’aquest tipus d’animals que presentin
comportament agressius no solucionats amb tècniques d’ensinistrament, podrà ser
efectuada de forma voluntària a petició del propietari o posseïdor, o en el seu cas, instada
per les autoritats competents i sempre a través d’un veterinari col·legiat .
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9. En tot cas, s’inscriurà aquest fet en el Cens Municipal, prèvia presentació de la
corresponent certificació veterinària.
Capítol IV normes sanitàries
Article 9
Condicions higienico-sanitàries

1. Els propietaris o posseïdors, estan obligats a proporcionar als animals les cures adequades,
tan pel que fa a tractaments preventius de malalties com a guariments, així com a aplicar-los
les mesures sanitàries preventives i controls sanitaris que l’autoritat competent o legislació
vigent disposi.
2. L’autoritat competent, per qualsevol de les formes de gestió admeses en la legislació vigent,
durà a terme la corresponent planificació i execució dels programes i les campanyes d’aplicació
de les mesures sanitàries preventives controls sanitaris d’obligat compliment. En aquests
casos, i en la mesura que sigui possible, es primarà la col·laboració dels veterinaris que duguin
a terme la seva activitat i estiguin donats d’alta en el Municipi.
3. En cas de malaltia contagiosa que afecti un gran nombre d’animals els propietaris dels animals
compliran les disposicions preventives sanitàries que estableixin les autoritats competents.
Article 10
Protecció de la salut de les persones
1. Els animals afectats de malalties que suposin un perill per a la salut de les persones o que
pateixin afeccions cròniques incurables d’aquesta mena, es sacrificaran a criteri de les
autoritats sanitàries. En aquest últim cas, prèviament es requerirà informe per escrit d’un
veterinari designat pel propietari i al seu càrrec.
2. Qualsevol veterinari radicat al Municipi, està obligat a comunicar a les autoritats
competents tota malaltia inclosa a les considerades de declaració obligatòria, perquè
independentment de les mesures zoosanitàries individuals es puguin prendre mesures
col·lectives, si s’escau.
3. Les persones que amaguin casos de ràbia o altres malalties de declaració obligatòria, o
deixin en llibertat als animals que les pateixen, seran posades a disposició de es autoritats
judicials corresponents.
4. Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari.
L’enterrament, incineració o qualsevol altre mètode d’eliminació de l’animal sacrificat o
mort, es durà a terme en establiments autoritzats o d’acord amb les especificacions que
estableixin les autoritats sanitàries.
Article 11
Actuació en casos de lesions de persones o animals
1. Els posseïdors o propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a
d’altres animals, estan obligats:
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a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, o
als propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats
competents.
b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les autoritats
sanitàries locals, i posar-se a la seva disposició.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària durant el període de 15 dies o
el que estableixi la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents.
d) Presentar, a les autoritats sanitàries locals, la documentació sanitària de l’animal i
certificat veterinari en un termini no superior a les 48 hores després de la lesió, i
altre certificat veterinari al final del període d’observació que s’hagi determinat.
e) Comunicar a les autoritats sanitàries locals qualsevol incidència que es produeixi (
mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal ) durant el període
d’observació veterinària.
2. Si l’animal té propietari conegut, les despeses de transport i d’estada de l’animal reclòs en
les dependències o establiments indicats, durant el període d’observació veterinària, seran
al seu càrrec, i hauran de ser abonades pels responsables dels animals en el moment de
retirar-los.
3. Si l’animal agressor no te propietari conegut, els serveis municipals es faran càrrec de la
seva captura i de la seva observació veterinària.
4. Les persones agredides per qualsevol animal es posaran immediatament en contacte amb
les autoritats sanitàries locals, i facilitaran totes les dades
que coneguin per tal de donar compliment al que preveu aquesta
ordenança.
Capítol V, convivència i via pública
Article 12
Molèsties als veïns
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que
la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d’aquells i evitar les
molèsties o incomoditats constatades, derivades del seu manteniment i allotjament, en tot
horari, diürn i nocturn.
2. Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i
balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el
descans dels veïns.
Article 13

Animals molestos
Tindran la qualificació d’animal molest aquell animal que de forma constatada- es a dir, amb
resolució ferma al respecte per part de l’òrgan competent- hagi provocat molèsties per sorolls, olors
o altres, en més de dues ocasions en els darrers sis mesos.
Article 14
Circulació dels animals a la via pública
1. En les vies o espais públics els animals hauran d’anar proveïts de corretja o cadena i collar
o altre mitja de subjecció escaient d’acord amb l’espècie o
raça amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la localització del
titular.
2. L’Ajuntament podrà determinar espais i horaris, en els que es podran deixar els animals
sense cadena, amb l’obligació del propietari o posseïdor de
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3.

4.

5.

6.

7.

vigilar especialment l’animal, i quedant obligat a evitar molèsties a les
persones i altres animals que comparteixin l’espai.
Tots aquells animals considerats com a potencialment perillosos o de perillositat
constatada han de circular amb morrió i han de ser conduïts amb cadena o corretja no
extensible de menys de 2 metres, sense que es pugui conduir més d’un animal per
persona, en cap, cas, conduïts per menors de divuit anys. A més les mesures preventives
podran ser ordenades per l’autoritat competent, per a tot tipus d’animal, quan es donin les
circumstàncies de perill manifest i mentre aquestes durin, així com en
espais on puguin produir-se concentracions d’un nombre elevat d’animals.
Els propietaris dels animals queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els
rètols informatius col·locats en el municipi, especialment
quan es tractin dels requeriments d’ús de les zones públiques destinades a
l’esbarjo dels animals.
Es prohibeix la presencia d’animals en les àrees i zones de joc infantil i es mantindrà una
distancia suficient per tal de no ocasionar molèsties i evitar les miccions i deposicions dels
animals en aquests espais.
Amb l’objecte de prevenir la proliferació i increment de colònies d’animals incontrolats en el
municipi, es prohibeix donar aliments als animals en les vies o espais públics, destinats
directament a l’ús comú general dels ciutadans, a excepció de les persones autoritzades
expressament per l’Ajuntament de Badia del Vallès en el cas de colònies controlades
específicament. La persona advertida formalment, de les conseqüències de
la seva acció, si persisteix en ella, podrà ser sancionada en cas de que
generi un problema de salut pública.
És prohibeix que l’animal begui a les fonts públiques, així com també rentar-los a la via
pública, fonts i lleres del riu.

Article 15
Deposicions a la via pública
1. Els posseïdors o propietaris d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les
deposicions fecals les vies o espais públics i evitar les miccions en les façanes d’edificis i
en el mobiliari urbà
2. Els posseïdors o propietaris d’animals estan obligats a recollir i retirar els excrements de
l’animal immediatament i de forma convenient, netejant, si fos necessari, la part de via,
espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.
3. Les deposicions fecals recollides s’han de depositar forma higiènicament correcta a dintre
d’embolcalls impermeables i dipositar-les als recipients específics per aquest ús.
4. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal
podran requerir al propietari o a la persona que condueixi l’animal, perquè procedeixi a
retirar les deposicions, sens perjudici de la imposició de la sanció que correspongui.
Article 16
Transport i manteniment temporal en vehicles particulars
1. Els animals han de disposar d’espai suficient si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els
mitjans de transport han de ser concebuts per a protegir els animals de la intempèrie i de
les diferències climàtiques fortes.
2. És prohibit mantenir els animals en vehicles estacionats més de 4 hores; en cap cas pot
ser el lloc que els albergui de forma habitual.
3. Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal s’han
d’estacionar en una zona d’ombra, facilitant en tot moment la ventilació.
4. És prohibit tancar els animals en el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema
apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació dels
animals deguda al gasos originats pel mateix vehicle.
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5. Si es comprovés per l’autoritat competent l’incompliment de les normes anteriors d’aquest
article, s’adoptaran les mesures escaients per evitar el
patiment o la mort dels animals afectats, en la forma que procedeixi en cada
cas.

Article 17
Presència d’animals en establiments i altres indrets

1. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics o de companyia, excepte els
animals pigall i els animals declarats d’utilitat pública o propietat d’entitats públiques, als
següents llocs:
a) Piscines d’ús públic
b) Locals destinats a la fabricació, venda emmagatzematge, transport o manipulació
d’aliments.
c) Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari d’obertura al
públic, llevat que es tractin de competicions, concursos i/o
concentracions d’animals i altres que l’autoritat competent així ho
determini i autoritzi.
d) Edificis públics on la presencia d’animals no estigui específicament autoritzada.
2. La prohibició d’entrada i permanència d’animals, excepte els pigall, en establiments
públics, com restaurants, bars, cafeteries i similars, és discrecional del titular, Dins
d’aquests llocs, resta totalment prohibida la presència d’animals en les zones on s’elaborin
i manipulin aliments, inclosos els animals pigall. Fins i tot disposant de la autorització del
titular de l’establiment, serà necessari que els animals vagin proveïts amb les mesures de
seguretat escaients i subjectes per corretja o altre mitja que asseguri la seva subjecció i
contenció.
3. Els propietaris dels locals referenciats al punt anterior hauran de col·locar a l’entrada de
l’establiment i en lloc visible una placa indicadora de la prohibició.
4. La presència d’animals en els ascensors, exceptuant els pigall, no coincidirà amb l’ús que
en puguin fer les persones, llevat que els veïns o la comunitat de propietaris ho acceptin.
Article 18
Abandonament d’animals i animals perduts
1. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap
persona i no du cap identificació o ressenya que permeti la localització del seu
propietari. En aquest supòsit, seran recollits pels
serveis municipals o concertats d’acord amb la legislació vigent, i es
traslladaran a centres d’acollida o a d’altres establiments adequats
fins que sigui recuperat, adoptat o sacrificat.
2. Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona,
però porta identificació o ressenya que permeti la localització dels seu propietari.
En aquest supòsit, seran recollits pels serveis municipals o concertats d’acord amb
la legislació vigent, i es traslladaran a centres d’acollida o a d’altres establiments
adequats fins que sigui recuperat pel seu propietari. Les despeses que això generi
seran a càrrec del propietari.
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3. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols, abandonats o
perduts, per les vies o espais públics hauria de comunicar-ho a la Policia
Municipal, perquè puguin ser recollits.
Article 19
Recollida d’animals
1. Els animals malalts, ferits o morts en la via pública, abandonats o a petició del seu
propietari, seran retirats pels serveis municipals o concertats, sens menyspreu de
l’abonament de les corresponents taxes i despeses. En aquest sentit, qualsevol ciutadà
hauria d’avisar a la Policia Municipal, a fi de que l’animal pugui ser retirat el més aviat
possible.
2. En el cas d’un animal mort en el domicili del propietari, aquest podrà sol·licitar a
l’Ajuntament la recollida del mateix, abonant les taxes fixades a l’efecte.
3. Les despeses que es generin de recollida, cures, manteniment, sacrifici i eliminació, en tots
els casos, seran a càrrec del propietari de l’animal, d’acord amb les despeses i taxes
establertes.
Article 20
Recuperació d’animals
1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies –llevat de que
legalment es disposi un altre termini- abonant prèviament les taxes i despeses que hagi
originat el seu manteniment.
2. Si l’animal porta identificació, s’avisarà al propietari, el qual té un termini de deu dies per a
recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Aquest pagament no
exclou la possible imposició d’una sanció econòmica motivada per la inobservança
d’aquesta Ordenança. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha
recollit l’animal, se li ha de donar un nou avís i reobrir un nou termini de deu dies, un cop
transcorregut el qual l’animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat.
3. En cap cas es lliurarà al seu propietari un animal que no porti la identificació d’acord amb
els mètodes legalment establerts. Prèviament al lliurament de l’animal, es requerirà al
propietari per a la identificació de l’animal pel servei veterinari del centres, seguint la
normativa vigent.
4. L’Ajuntament promourà l’adopció d’animals abandonats, directament o mitjançant convenis
amb entitats protectores d’animals.
5. En cas de que s’hagi de procedir al sacrifici dels animals que no hagin estat retirats o
adoptats es farà sota control veterinari, seguint les indicacions contingudes al respecte en
la legislació vigent i evitant provocar patiments innecessaris a l’animal.

Capítol VI, fiscalitat inherent a la tinença d’animals
Article 21
De la fiscalitat inherent a la tinença
L’Ajuntament de Badia del Vallès, en el marc de les seves competències, d’acord amb la
classificació d’animals domèstics i de companyia establerta al articles 3 de la present Ordenança,
i en funció de les seves característiques, usos i funcionalitats regularà la fiscalització inherent a la
tinença, per als diversos tipus d’animals, així com les despeses derivades dels diferents supòsits
establerts en l’articulat de la present Ordenança.
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Capítol VII, importació, cria, venda, donacions i altres
Article 22
Venda d’animals a la via pública o mercadals
1. Està prohibida la venda a la via pública o mercadals, de qualsevol classe d’animal, així
com també la seva utilització als carrers amb fins comercials, llevat que es gaudeixi de
l’específic permís atorgat per les autoritats competents.
2. Els animals que es venguin a la via pública o mercadals sense les corresponents
autoritzacions podran ser comissats.
Article 23
Venda d’animals en establiments
1. Resta prohibida la venda de qualsevol classe d’animal en establiments de venda que no
disposin de les corresponents autoritzacions administratives o no compleixin les
prescripcions establertes a la legislació vigent i a les disposicions específiques de la
present Ordenança.
2. De conformitat amb l’espècie a raça es prohibit vendre animals a menors de 16 anys o a
menors d’edat i a persones incapaces de valer-se per si mateixes sense l’autorització dels
que en tenen la pàtria potestat o la tutela, d’acord amb la limitació a la tinença establerta a
l’article 4.1 d’aquesta Ordenança.
3. Els animals s’han de vendre desparasitats i lliures de tota malaltia. L’existència d’un servei
veterinari depenent de l’establiment que atorga certificats de salut per a la venda dels
animals, no eximeix al venedor de responsabilitat davant malalties d’incubació no
detectades ne el moment de la venda.
4. La venda d’animals potencialment perillosos únicament es durà a terme si l’adquirent
acredita l’acompliment dels requeriments legalment exigibles, per a la tinença d’aquests
tipus d’animals.
Article 24
Altres vendes, donacions i transferències
De conformitat amb la Legislació vigent, queda prohibit:
1. La venda d’animals no controlada per l’administració competent, a laboratoris o centres
d’experimentació..
2. Que els particulars, amb un caràcter periòdic no justificable, venguin les cries dels seus
animals o realitzin donacions d’aquestes a altres persones físiques o jurídiques privades,
que no siguin centres d’adopció legalment establerts. En aquest cas, seran considerats
com a criadors i hauran de complir les especificacions legalment establertes. En qualsevol
cas, el
donant i el nou propietari hauran de complir les disposicions específiques
establertes a la present Ordenança per a la donació d’animals de
companyia.
3. Igualment els particulars que transfereixin la propietat del seu animal, (amb caràcter onerós
o gratuït) seran responsables, juntament amb l’adquirent, del compliment de les
disposicions específiques d’aquesta Ordenança per a la transferència de la propietat
d’animals de companyia i especialment en relació a la transferència d’un animal considerat
potencialment perillós o de perillositat constatada.

Article 25
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De l’acreditació de l’origen i destinació dels animals
1. S’acreditarà l’origen i destinació mitjançant la documentació que disposi la legislació
autonòmica o estatal vigent.
2. En qualsevol cas, s’hauran de complir les disposicions específiques establertes en l’article
28 de la present Ordenança per a l’acreditació de l’origen i destinació d’animals de
companyia.

TÍTOL III. Disposicions específiques per animals de companyia
Article 26

Acreditació de l’origen i de la destinació dels animals de companyia.
1. Independentment de les obligacions contemplades en l’article 30, per a cada animal de
companyia, s’haurà de donar crèdit, si s’escau:
a) Del seu origen, mitjançant la factura de compra o certificació veterinària de
naixement si es tracta d’un centre de cria o document de cessió si es tracta d’una
donació d’un particular.
b) La destinació dels animals s’acreditarà amb la corresponent factura de venda.
c) Les baixes per mort o altre motiu s’acreditaran amb la corresponent certificació
veterinària.
2. Les persones físiques, propietaris o posseïdors d’un animal de companyia, acreditaran el
seu origen mitjançant:
a) Factura de compra o certificat veterinari de naixement de cries d’animals propis.
b) Document de cessió o document d’adopció i document acreditatiu de la identificació
que s’esmenta en l’article 27 d’aquesta Ordenança.
c) Les baixes per mort o altre motiu, o la transferència de l’animal s’acreditarà d’acord
amb l’establert a l’article 28.2 d’aquesta Ordenança.
Article 27
Identificació d’animals de companyia
1. Obligació d’identificar
a) Els /les posseïdors/es o propietaris/es d’animals de companyia, han de proveir els
seus animals amb algun del sistemes d’identificació establerts legalment, dins els
tres mesos següents a la data de naixement de l’animal.
b) La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ obligatori
per realitzar qualsevol transacció de l’animal incloses les donacions, i altres
transferències entre particulars.
c) Aquesta marca que identifica l’animal haurà de figurar en qualsevol documentació
que faci referència a aquest.
2. Sistemes d’identificació
Els gossos i els gats han d’ésser identificats mitjançant:
a) Una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.
b) Placa identificativa de l’animal.
En tot cas, la identificació dels animals s’haurà d’inscriure al Registre d’animals de Companyia de
la Generalitat de Catalunya.
3. Acreditació de la identificació
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a) El marcatge dels gats i gossos ha de ser realitzat per personal qualificat que
pertanyi a una entitat reconeguda per l’organisme autonòmica competent, per a la
gestió dels sistemes d’identificació i d’acord amb les especificacions i requeriments
que estableix la Legislació autonòmica.
b) La persona o entitat responsable del marcatge de l’animal ha de lliurar al posseïdor
o propietari de l’animal un document acreditatiu d’aquest fet on han de constar
almenys, les dades següents: el
sistema d’identificació utilitzat i el lloc on s’ha aplicat, el codi
d’identificació, les dades de la persona o l’entitat que realitza aquest
marcatge, l’espècie i la raça, el sexe i la data de naixement de
l’animal.
c) En qualsevol transacció d’un animal de companyia estricte, s’haurà de lliurar al nou
posseïdor de l’animal el document acreditatiu de la seva identificació que estableix
l’apartat anterior.
d) En cas d’il·legibilitat d’una marca, s’haurà de realitzar un remarcatge de l’animal.
En aquest cas la persona o entitat que realitzi el remarcatge farà constar en el
document acreditatiu que estableix l’apartat b d’aquesta article les dades de la
marca anterior.
e) Seran vàlides les identificacions que provinguin de fora de la comunitat autònoma,
sempre que s’ajustin als sistemes que s’estableixen en els apartats 2 i 3 d’aquest
article d’acord amb la normativa aplicable en el lloc de procedència de l’animal, i
s’acrediti la identificació mitjançant un document en que hi consti, almenys, les
dades que preveu l’apartat 3.b d’aquest article. En cas contrari, els animals
s’hauran d’identificar d’acord amb l’establert en aquesta Ordenança.
Article 28
Cens d’animals de companyia
1. Obligatorietat d’inscripció
Les persones posseïdors/es de gats i gossos, estan obligats a inscriure els seus animals
al Cens Municipal d’Animals de Companyia dins del termini màxim de trenta dies
comptats a partir de la data de naixement, d’adquisició, o de canvi de residència de
l’animal, facilitant les següents dades i documents:
a) Dades del/la propietari/a o posseïdor/a de l’animal: Nom i cognoms. Document
Nacional de Identitat. Domicili i, si és possible, telèfon.
Dades de l’animal: Espècie i raça. Sexe. Data de naixement. Sistema Utilitzat
d’identificació. Codi d’identificació. Domicili habitual de l’animal.
b) Document acreditatiu de la identificació d’acord amb l’establert a l’article 28.3
d’aquesta Ordenança.
c) En cas de gossos, classificats com a potencialment perillosos,
s’haurà de presentar la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat
civil, així com la resta de documentació que sigui imprescindible
per la inscripció en el cens d’aquest tipus d’animals.
2. Modificacions i baixes:
a) Els propietaris o posseïdors de gossos i gats estan obligats a notificar a
l’Ajuntament, en el termini de un mes, la cessió o el canvi de residència de l’animal,
el canvi en el sistema de codi d’identificació,
així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens
corresponent.
b) En el cas de transferència de propietat caldrà indicar les dades del nou propietari i la
nova adreça.
c) Les baixes per mort o desaparició de l’animal es comunicaran a l’Ajuntament en el
termini d’un mes a partir del fet, portant la Cartilla Sanitària de l’animal o document
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acreditatiu de la identificació, o el certificat veterinari en cas de mort o document
acreditatiu de l’eliminació de l’animal en establiments autoritzats.
3. Placa identificativa
El registre censal de l’animal, es completarà mitjançant una placa identificativa, que haurà de dur
l’animal en la corretja o collar, amb les dades suficients que permetin i facilitin la localització del
propietari, sens menyspreu de la identificació pels sistemes legalment establerts.
4.Taxes censals
L’Ajuntament podrà percebre per la prestació d’aquest servei les taxes que s’assenyalin a
l’ordenança fiscal corresponent.
5. Registre municipal d’animals molestos, perillosos i de perillositat constatada.
En el Cens d’Animals de Companyia –gats i gossos- es reflectiran les incidències per cada animal
censat i propietari o posseïdor, que comportin sancions per molèsties i altres requeriments que
s’imposin, amb la finalitat de dur un control acurat dels animals catalogats com a molestos
potencialment perillosos o de perillositat constatada, així com dels incompliments per part del
propietari o posseïdor dels preceptes establerts a la present Ordenança, per si s’escau promoure la
seva inhabilitació per a la tinença d’animals.
Article 29
Del control sanitari dels animals de companyia

1. Els propietaris o posseïdors d’animals de Companyia hauran de sotmetre a aquests a un
control veterinari, que inclourà aquelles proves diagnostiques, anàlisis, vacunacions,
tractaments preventius o altres quan així s’estableixin per les autoritats competents o la
legislació vigent i d’acord amb la periodicitat que es determini.
2. Els veterinaris responsables de l’execució del control sanitari que s’estableixi, hauran de
reflectir en la corresponent targeta o cartilla sanitària
de l’animal, els resultats de les
proves diagnostiques, tractaments o altres
duts a terme.
Títol IV, associacions protectores i clubs de races
Article 30
De les entitats col·laboradores amb l’Administració Local
1. D’acord amb aquesta Ordenança són associacions de protecció i defensa dels animals les
associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes que tenen per finalitat única la
defensa i protecció dels animals.
2. L’Ajuntament de Badia del Vallès pot establir ajuts o convenis amb les entitats protectores
d’animals i amb els clubs de races, el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i els Centres
Veterinaris de la població, per a la realització d’activitats i campanyes relatives a la
protecció i la defensa dels animals per al compliment del que s’estableix a la present
Ordenança
Títol V, del règim sancionador
Article 31
Infraccions
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1. Les infraccions de les disposicions d’aquesta Ordenança es classifiquen,
segons la Llei 22/2003, de 4 de juliol publicada en el DOGC núm. 3926, en
lleus, greus o mot greus.
2. Són infraccions lleus:
a. Tenir en possessió un gos o un gat no inscrits en el
registre censal o tenir altres animals que s’han de
registrar obligatòriament, d’acord amb el que estableix
la Llei.
b. No portar un arxiu amb les titxes clíniques dels
animals que s’han de vacunar o tractar
obligatòriament, d’acord amb el que estableix la Llei.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

l.

m.

Vendre animals de companyia a persones menors de
setze anys i a persones incapacitades sense
l’autorització dels qui en tenen la potestat o la
custòdia.
Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
Transportar animals que incompleixin els requisits
establerts per l’article 8.
No dur identificats els animals de companyia
mitjançant microxips i/o placa identificativa.
Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
No evitar la fugida d’animals.
Maltractar animals.
Circular pe la via pública amb un animal que no estigui
sota control, mitjançant cadena i/o morrió, segons els
casos previstos en el articulat d’aquesta Ordenança.
Embrutar les vies i/o espais públics amb deposicions
fecals de gossos, com també dipositar les defecacions
dels animals fora dels llocs destinats a tal fi.
Donar aliments als animals en les vies o espais
públics havent estat formalment advertit/da de que
l’acció te com a conseqüència la proliferació de
colònies incontrolades d’animals.
Qualsevol altre acció o omissió contrària a aquesta
Ordenança no prevista expressament per aquests
articles, però que estigui tipificada com a lleu en
qualsevol de les disposicions autonòmiques o
sectorials d’aplicació.

3. Infraccions de caràcter greu:
a. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o
en instal·lacions inadequades des del punt de vista
higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els
comporta risc greu per a la salut.
b. No vacunar els animals domèstics de companyia o no
aplicar-los els tractaments obligatoris.

c.

Anul·lar el sistema d’identificació sense prescripció ni
control veterinaris.
d. Fer tir al colom
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e. Maltractar o agredir físicament els animals si els
comporten conseqüències greus per a la salut.
f. Fer matances públiques d’animals.
g. No donar als animals l’atenció veterinària necessària
per a garantir-ne la salut.
h. Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies
que no comporten cap risc per a l’animal.
i. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant
l’últim any.
j. Qualsevol altre acció o omissió contrària a aquesta
Ordenança no prevista expressament per aquests
articles, però que estigui tipificada com a greu en
qualsevol de les disposicions autonòmiques o
sectorials d’aplicació.
4. Són infraccions molt greus:
a. Maltractar o agredir físicament els animals, si els
comporta conseqüències molt greus per a la salut.
b. Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies
que els puguin comportar danys greus.
c. Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres
animals, i també participar en aquest tipus d’actes.
d. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant
l’últim any.
e. Qualsevol altre acció o omissió contrària a aquesta
Ordenança no prevista expressament per aquests
articles, però que estigui tipificada com a molt greu en
qualsevol de les disposicions autonòmiques o
sectorials d’aplicació.
Article 32
De les sancions
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 100 fins a 400 €.

2. Les infraccions greus i molt greus es tramitaran a l’autoritat competent per a la seva sanció.
Article 33
Altres mesures provisionals i sancionadores
1. Comissar temporalment l’animal –per infracció molt greu- fins que els propietaris o
encarregats dels animals solucionin el problema o compleixin els requeriments i condicions
que se’ls imposin.
2. La resolució sancionadora ordenarà el comis dels animals objecte de la infracció quan sigui
necessari garantir la integritat física de l’animal.
3. Els animals comissats es mantindran en instal·lacions habilitades a l’efecte i seran
preferentment cedits a tercers en adopció i, en ultima instància, sacrificats, sense perjudici
que l’Ajuntament reclami al propietari de l’animal les despeses ocasionades per la cura del
mateix per els procediments legalment establerts.
4. Les infraccions greus o molt greus podran comportar el tancament temporal de les
instal·lacions, locals o establiments respectius, fins a un màxim de dos anys per les greus i
un màxim de 4 anys per les molt greus, així com la prohibició d’adquirir altres animals per
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un període màxim de 4 anys –sens menyspreu de que es promogui la pèrdua de
l’autorització administrativa o la inhabilitació definitiva de posseir animals.
Article 34
De la graduació de les sancions
Per la graduació de les sancions es tindran en compte les següents circumstàncies:
1.
2.
3.
4.

La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa.
L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
La reiteració en la comissió d’infraccions.
Qualsevol altre circumstància que pugui incidir en el grau de responsabilitat de la infracció
comesa en un sentit atenuant o agreujant.
5. En el suposat de que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o mes infraccions
administratives, tipificades en diferents normes, s’imposarà la
sanció de major quantia, sent competent per instruir i resoldre l’expedient,
l’òrgan en el qual resideixi la potestat sancionadora.

Article 35

Procediment sancionador
1. El procediment aplicable serà el regulat per l’Ordenança Municipal sobre el Procediment
Sancionador aprovada pel Ple de la Corporació el 23 de febrer de 2000 i publicada en el
Butlletí de la Província el 28 d’abril de 2000.
2. Correspon a l’Alcalde la imposició de sancions establertes per comissió d’infraccions
tipificades en aquesta Ordenança i qualificades de lleis.
3. Quan es tracti d’infraccions susceptibles de sancions superiors a les que pot imposar
l’Ajuntament de Badia del Vallès d’acord amb les potestats i capacitats que tingui
atribuïdes, instruirà l’expedient i l’elevarà a l’autoritat administrativa competent perquè el
resolgui.
Disposicions derogatòria i finals
Disposició Derogatòria
Amb l’aprovació d’aquesta Ordenança, es deroga el Reglament de Tinença d’Animals Domèstics,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès en data 20 de desembre de 1996.
Disposició Final
En tot allò no regulat en la present Ordenança s’estarà al que disposi la legislació autonòmica
específica i/o normativa sectorial d’aplicació.
Badia del Vallès, 11 de maig de 2004
L’Alcalde
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