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REGLAMENT SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS 
 

CAPITOL 1 
DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1.-  
La tinença d'animals domèstics i de companyia, en els habitatges, resta condicionada a 
les circumstàncies higièniques òptimes pel seu allotjament, a l'absència de riscs sanitaris i 
a Ia inexistència de molèsties per als veïns.  
 
Article 2.-  
Resta prohibida la venda a la via pública de qualsevol classe d'animal viu, així com també 
la seva utilitzaci6 per carrers amb fins comercials.  
 
Article 3.-  

3. 1.- Es prohibeix fustigar i tractar amb crueltat els animals.  

 
3.2.- No es consideraran infraccions per maltractament aquelles accions d'autodefensa 
proporcionada que es causin a un animal en cas de què aquest ataques a qualsevol 
persona. 
 

CAPITOL II 
DELS PROPIETARIS DELS ANIMALS 

 
Article 4.-  
El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari 
és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones i als 
objectes, a les vies publiques i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el 
que estableix l'article 1.905 del Codi Civil.  

 

Article 5.-  
Els propietaris d'animals domèstics estaran obligats a proporcionar-los-hi l'alimentació i 
les cures adients, tant en tractaments preventius de, malalties, com de guariments, a 
aplicar les mesures sanitàries preventives que l'Autoritat competent disposi: així com de 
facilitar-los-hi un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.  
 



Article 6.-  
Els propietaris de gossos hauran de disposar de la corresponent cartilla sanitària, on 
s’especifiqui les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades necessàries 
la identitat del propietari.  
 

 
CAPITOL III 

DEL CENS D’ANIMALS 
 
Article 7.-  

7.1.- Els posseïdors de gossos eIs han de censar a l'Ajuntament dins del termini de dos 
mesos comptats a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest reglament.          

7.2.- En el moment d'efectuar la inscripció se'ls lliurarà la identificació censal que serà 
vàlida durant tota la vida de l'animal. 
 
Article 8.-  
8.1.- La baixa  per mort, desaparició o altres causes dels gossos o altres animals que 
estiguin censat seran comunicades en el termini de 15 dies pels seus propietaris a 
l’Ajuntament i al mateix temps hauran de lliurar la cartilla sanitària i la placa censal .  

 

8.2.- En el supòsit de trasllat, lliuraran únicament la placa censal  en el mateix terrmini.  
 
8.3.- Igualment s'hauran de comunicar dins d'aquest termini els canvis de domicili o la 
transferència de domini de l'animal.  
 
 

CAPITOL IV 
DELS ANIMALS EN ELS ESPAIS PÚBLICS 

 
Article 9.-  
9. 1.- En les vies i/o espais públics els gossos aniran amb la placa censal. En tot cas els 
seus propietaris els controlaran perquè no siguin perillosos per a les altres persones i a tal 
efecte adoptaran les mesures adients (corretja, cadena i morrió)  
 
Article 10.-  

10. 1.- El posseïdor d'un animal és responsable d'adoptar les mesures que calguin per 
impedir que els animals embrutin les vies publiques i els espais públics.  

 
10.2.- Les dejeccions dels animals en la via pública i/o en els espais públics es farà en els 
embornals i es tindrà especial cura d'evitar que els gossos dipositin les seves dejeccions 
en els parcs infantils o jardins públics.  
 
10.3.- Els posseïdors dels animals són responsables de la retirada i eliminació de les 
deposicions en el supòsit que aquestes s'hagin dipositat en qualsevol lloc destinat al 
trànsit de vianants.  
 
Article 11.-  
Queda totalment prohibida I'entrada amb animals domèstics als següents llocs:  
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1. Locals destinat a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació 
d'aliments de qualsevol mena.  
2. Locals d'espectacles públics, esportius, culturals i recreatius.  
3. Piscines publiques.  
4. Transports públics excepte per als gossos que acompanyen als cecs.  
 
Article 12.-  
Els titulars d’establiments públics i allotjaments de tota mena, com hotels, pensions, 
restaurants, bars, cafeteries i similars, podran prohibir a criteri seu, I'entrada i 
permanència de gossos en llurs establiments. Fins i tot disposant de la seva autorització, 
serà necessari que els gossos portin en el collar la placa censal, vagin proveïts del 
corresponent morrió i subjectes per corretja o cadena.  
 

CAPÍTOL V 
DELS ANIMALS PERILLOSOS 1 MOLESTOS 

 
Article 13.- 
 
I.- Definició i llicència administrativa obligatòria 
 
Article 13.I 
S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de les 
circumstàncies següents: 
 
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos 
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa 
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: 
 
Pit Bull Terrier 
Staffordshire Terrier 
American Staffordshire Terrier 
Rottweiler 
Dogo Argentí 
Fila Brasileiro 
Tosa Inu 
Akita Inu 
 
Article 13.II 
Les persones que vulguin tenir un gos potencialment perillós, hauran de ser 
obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar una llicència a l’Ajuntament. 



 
Article 13.III 
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos es requeriran els següents requisits: 
 
Ser major d’edat 
Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi 
Els gossos hauran de dur el xip identificatiu 
S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no 
inferior a cent vint mil euros 
S’haurà de presentar una descripció del lloc on habitarà l’animal 
Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb el que disposa l’art. 3 del 
RD 287/2002, de 22 de març 
Certificat negatiu d’antecedents penals d’acord amb l’art. 3 del RD 287/2002, de 22 de 
març 
 
Article 13.IV 
La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys podent ser renovada per períodes 
successius de la mateixa duració. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el 
moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits. 
 
II. Mesures de seguretat 
 
Article 13.V 
1) La presència d`animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la 
persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa a què es 
refereix l’article 3 del RD 278/2002, de 22 de març, així com el certificat acreditatiu de la 
inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. 
 
2) A les vies públiques a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports 
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos 
han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 
metres i proveïts del corresponent morrió i en cap es permet portar més d’un d’aquests 
gossos per persona. 
 
3) Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers: 
 
a. Les parets i les tanques han d’esser suficientment altes i consistents i han d’estar 
ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
b. Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta 
del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir 
ells mateixos els mecanismes de seguretat. 
c. El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que hi ha un gos 
d’aquest tipus. 
d. La sostracció pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 
responsable del Registre municipal d’animals potencialment perillosos en un termini 
màxim de 48 hores. 
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Article 14.-  

Tindrà la classificació d’animal perillós i per tant podrà ser comissat i/o sacrificat, aquell 

animal que hagi mossegat a ciutadans en la via pública o en espais públics dins el terme 

municipal.  

 
Article 15.-  
Tindrà la classificació d'animal molest i per tant podrà ser comissat i/o sacrificat, aquell 
animal que hagi estat atrapat en la via pública o en els espais públics. Igualment es 
considerarà animal molest i serà objecte del mateix tracte aquell que hagi provocat 
molèsties per sorolls i danys. 

 
CAPITOL VI 

DE LES VACUNACIONS 
Article 16.- 
A partir de l’edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors de gossos i/o altres 
animals domèstics, estan obligats a vacunar-los contra aquelles malalties objecte de 
prevenció. 
 
Article 17.- 
Els veterinaris responsables de la vacunació i/o atenció sanitària als gossos, tant si són de 
l’Administració Pública, com si treballen en l’àmbit privat, estaran obligats a presentar 
anualment el llistat de gossos vacunats a l’Ajuntament 
 
Article 18.- 
L’Ajuntament, d’acord amb les directrius proposades per l’Administració Autonòmica 
plantejarà i executarà els programes i les campanyes adients de vacunació, amb 
col·laboració amb els serveis veterinaris oficials. 
 

CAPITOL VIII 
DELS ANIMALS ABANDONATS 

 
Article 19.- 
Es considerà que un animal està abandonat si no duu cap identificació del seu origen o 
del seu propietari, ni va acompanyat de cap persona, ni porta la placa censal. 
 
Article 20.- 
Els gossos que circulin per les vies públiques i/o espais públics sense anar acompanyats 
dels seus propietaris i/o responsables seran recollits pels Serveis Municipals i seran 
conduits a les caneres municipals o en el seu defecte a les caneres que les substitueixin. 
 



Article 21.- 
21.1.- El termini de recuperar un animal és de 2 dies de què s’hagi trobat si no porta 
identificació i des què s’avisi al propietari si porta identificació.-  

 

21.2.- Per a recuperar l’animal s'hauran d'abonar prèviament les despeses que ha originat 
el seu manteniment, d’acord amb les taxes fixades per l'Ordenança Fiscal.  
 
21.3.- Una vegada transcorregut aquest període de temps si el propietari no ha satisfet 
l'abonament de les taxes, o bé el gos no ha estat reclamat es considerarà que es tracta 
d'un animal abandonat. En aquest cas el gos podrà ser adoptat o bé sacrificat.  
 

CAPITOL IX 
DELS ANIMALS MALALTS I EL SEU SACRIFICI 

 
Article 22.-  
Els animals malalts, ferits o morts en la via pública seran retirats pels Serveis Municipals.  
 
Article 23.-  
Els animals afectats de malalties sospitoses de perill per a la salut de les pateixin 
afeccions cròniques incurables hauran de ser sacrificats.  

Article 24.- 

El sacrifici dels animals que no hagin estat retirats o adoptats es farà sota control 
veterinari, i se seguiran les indicacions que sobre aquest tipus d’eutanàsia estableix la 
legislació vigent.  

 
CAPITOL X 

DELS SERVEIS MUNICIPALS 
 

Article 25.-  
Qualsevol sol·licitud o requeriment d'actuació dels Serveis de recollida d'animals es 
formularà a través dels Serveis Municipals, els quals comprovaran prèviament I'exactitud 
de la petició.  
 
Article 26.-  
26.1.- Els Serveis Municipals tindran cura de fer complir les normes contingudes en el 
present Reglament i denunciaran els posseïdors d'animals que la incompleixin.  
 
26.2.- Els Serveis Municipals podran exigir en qualsevol moment la presentació de la 
documentació necessària que acrediti la identificació i control dels animals.  

 

Article 27.-  
El Servei de Recollida i Control dels Animals es complementarà amb les actuacions que 
els Agents Sanitaris realitzaran sobre aquells sectors i paràsits que poden originar 
malalties í problemes sobre la Salut Pública.  
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CAPITOL XI 
RÉGIM SANCIONADOR 
 
Article 28.-  
 

Són infraccions lleus:  

 
1- La possessió d'un gos no censat 
2- Donar aliments als animals domèstics a la via pública.  
3- Les molèsties per sorolls que produeixin els gossos.  
4- Deixar correr lliurement els animals per la via pública.  
 

Article 29.-  
 

Són infraccions greus: 
 
1- El manteniment dels animals sense alimentació necessària i/o en instal·lacions 
inadequades, des del punt de vista higiènic i sanitari.  
2- La no vacunació antiràbica dels gossos de més de sis mesos.  
3- L'abandonament i el maltractament d'animals.  
4- La caça, captura, pesca i enverinament d’animals a l'interior de l'área urbana del 
municipi.  
5- L'ús d'animals en espectacles, si I'espectacle pot ocasionar patiment, pot fer que siguin 
objecte de burles o tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les persones que 
el contemplen.  
6- Embrutir amb deposicions dels animals lliures els jardins i parcs infantils.  
7- Deixar córrer els animals lliurement pels jardins í parcs infantils.  
8- Quan un gos o animal causi danys a les persones o les coses i les persones s'hagin de 
curar sense haver de realitzar cap intervenció quirúrgica o en el cas de les coses, quan la 
seva reparació tinguí un cost inferior al 25 % del valor de la cosa malmenada. 
9- La reincidència en tres infraccions lleus.  
10-.Tinença d’animals salvatges sense autorització 
11-. No disposar de targeta sanitària 
12-.Rentar animals a la via pública, fonts, estanys i lleres de rieres 
13.-Practicar el comerç d’animals fora d’establiments autoritzats. 
14.- No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre municipal de 
gossos potencialment perillosos 
15.- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que estableix 
aquesta ordenança, en el cas de gossos potencialment perillosos. 

 
Article 30.-  
 



Són infraccions molt greus: 
 

1- Quan un gos o animal causi danys a les persones o a les coses i les persones s’hagin 
de curar mitjançant intervenció quirúrgica o, en el cas de les coses, quan la seva 
reparació tingui un cost igual o superior al 25 % del valor de la cosa malmenada.  

2- La reincidència en tres faltes greus.  

 
Article 31.-  

Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 1.000 a 5.000 pessetes.  

 
Article 32.-  

Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 5.001 a 50.000 pessetes.  

 
Article 33.-  

Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 50.001 a 100.000 pessetes 
i/o amb el sacrifici de I'animal.  

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
En tot allò que no sigui especialment regulat en aquest Reglament, s’aplicarà la Llei 

3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop s'hagi publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Lleida i hagi transcorregut el termini de 15 hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/85, de 
2 d’abril reguladora de les bases de règim local.  
 
Reglament aprovat pel ple de la corporació de data 29/12/97 
 
Modificació de l’article 13 i 29 aprovada per acord de ple de la corporació en sessió 
ordinària de data 16 de setembre de 2002. 
 
 


