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 Àrea de Presidència i Benestar Social 

 
 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA I CIRCULACIÓ 
 

D’ANIMALS D’ACOLLIMENT DOMÈSTIC 
 
 
 

CAPÍTOL I 
 

Disposicions generals 
 
 

ARTICLE 1. 
 
1.- És objecte de la present ordenança la regulació de la tinença i condicions de 
circulació per les vies públiques municipals dels animals d’acolliment domèstic per 
tal de preservar les seves condicions higiènico-sanitàries, el benestar dels animals, i 
d’assegurar la convivència ciutadana. Amb aquesta intenció l’Ordenança té en 
compte tant les molèsties i perills que poden ocasionar els animals com el valor de 
la seva companyia per un elevat nombre de persones. A més, un cop ensinistrats, la 
seva vàlua com a gossos guia d’invidents, en treballs de salvament i en tots els 
altres serveis que l’animal domèstic proporciona als humans. 
 
2.- La tinença d’animals d’acolliment domèstic, no qualificats com de companyia, 
ja sigui de renda, exòtics i salvatges en domicilis particulars estarà sotmesa a 
l’autorització expressa d’aquest Ajuntament, amb el benentès que queda prohibida 
la tinença d’animals de fauna autòctona si estan protegits per la Llei 3/1988 de 
protecció dels animals, així com la possessió d’animals salvatges de manifesta 
agressivitat o potencialment perillosos i dels animals susceptibles de poder 
provocar enverinaments per la seva mossegada o picada. 
 
ARTICLE 2. 
 
Les facultats d’intervenció administrativa en aquesta matèria es vehicularan a 
través de les àrees municipals de Ciutat Sostenible (Urbanisme i Medi Ambient), 
Àrea de Presidència i Benestar Social, Area de Serveis Interns i Seguretat 
Ciutadana en funció de la incidència en els respectius àmbits de competència 
funcional,  havent-se d’establir les normes internes per una adequada coodinació 
entre les àrees implicades 
 
ARTICLE 3. 
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En tot allò no previst específicament en la present ordenança, que en qualsevol cas 
resta subordinada a les disposicions de superior jerarquia normativa, serà aplicable 
la normativa comunitària europea, legislació estatal bàsica i normativa autonòmica 
vigent en cada moment. 
 
 
 
ARTICLE 4. 
 
La intervenció municipal es farà de la manera menys restrictiva possible en ordre a 
la consecució i el manteniment de la tranquil·litat, seguretat, salubritat i bona 
convivència. 
 
 
ARTICLE 5. 
 
1.- Als efectes de la present ordenança s’entén per animals d’acolliment domèstic, 
en especial  totes les races de gossos i gats (animals pròpiament de companyia) a 
més de qualsevol altre animal domèstic acollit amb finalitats educatives o de 
companyia sense ànim de lucre, animals exòtics i salvatges amb les limitacions 
fixades per la present Ordenança. 
 
2.- Sens perjudici que, per causes derivades de la pròpia realitat sociològica, la 
present ordenança prevegi fonamentalment la regulació de la tinença i circulació de 
gossos, els seus preceptes seran també aplicables en la part que pertoqui i per via 
adaptativa a la tinença i circulació de totes les races de gats i altres animals 
d’acolliment domèstic. 
 
 

 
CAPÍTOL II 

 
 

De la tinença d’animals d’acolliment domèstic 
 
ARTICLE 6. 
 
1.- La tinença d’un animal d’acolliment domèstic o de companyia no ha de 
representar perill o molèstia ni per a les persones, ni per a l’animal. 
 
2.- La tinença de gossos és controlada pel municipi mitjançant el cens de gossos. 
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3.- Els animals d’acolliment domèstic no han de causar molèsties, com lladrucs 
excessius, udols, cants i sorolls en general, per a la normal convivència entre veïns. 
 
4.- Es prohibeix des de les 22 hores fins a les 8 hores deixar en patis, terrasses, 
galeries, balcons, jardins o qualsevol espai obert, animals d’acolliment domèstic 
que amb els seus sons puguin destorbar el descans dels veïns. Resultaran aplicables 
les previsions de l’art. 23 l’Ordenança municipal per a la regulació i millora de la 
qualitat sonora ambiental del municipi de Sant Cugat del Vallès, publicada al 
BOP número 88 de 13 d’abril de 1999. 
 
ARTICLE 7. 
 
1.- A les vies públiques , i espais d’ús públic en general, així com parts comunes 
dels immobles col·lectius, i transports públics, els gossos aniran proveïts de corretja 
i collar amb la identificació numerada del cens. Hauran de circular amb morrió tots 
aquells gossos potencialment perillosos de conformitat amb les determinacions de 
la Llei 10/99 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, i en cap cas no podran ésser conduïts per menors de 16 anys. La resta 
d’animals no podran circular per la via pública sinó transportats en gàbies a 
l’efecte. 
 
2.-  Queda prohibida la circulació i permanència de gossos o qualsevol animal 
d’acolliment domèstic a les piscines públiques, i en locals d’emmagatzematge, 
transport o manipulació d’aliments. 
 
3.-  Estarà permesa la presència de gossos en espectacles esportius o culturals a 
l’aire lliure, i en el transport municipal col·lectiu sempre i quan l’animal vagi amb 
corretja i morrió, vagi net, i estigui educat per obeir el propietari o persona que el 
condueixi. Per el trasllat de gats en transport públic municipal serà necessari un 
suport  o gàbia, que eviti que l’animal es pugui escapar. 
 
4.-  Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos-guia dels 
invidents. 
 
ARTICLE 8. 
 
1.- Queda prohibida la presència d’animals en les zones enjardinades dedicades a 
jocs infantils i la seva zona d’influència establerta en un radi de cinc metres a 
l’entorn. 
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2.-  Queda prohibit que els gossos facin les seves deposicions en els parcs infantils 
i/o zones ajardinades. 

 
3.- Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels animals a les vies públiques, i 
en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels 
animals són els responsables de l’eliminació d’aquestes deposicions. En cas de 
produir-se la infracció d’aquesta norma, els agents de l’Autoritat Municipal podran 
requerir el propietari o persona que condueixi l’animal per tal que procedeixi a 
retirar aquestes deposicions. Cas de no ser atesos en el seu requeriment, podran 
efectuar la corresponent denúncia per infracció de la present ordenança. 

 
4.-  Les deposicions recollides es col·locaran de manera higiènicament acceptable 
en bosses d’escombraries domiciliàries o en els llocs que l’autoritat municipal 
destini expressament a aquest efecte. Queda prohibit depositar-les en les papereres 
públiques i en els claveguerons de la xarxa de clavegueram, excepte dels 
expressament autoritzats per l’autoritat municipal. 
 
ARTICLE 9. 
 
1.- Els propietaris i posseïdors d’animals d’acolliment domèstic tenen l’obligació 
de mantenir-los en adequades condicions higiènico-sanitàries i en aquest sentit 
hauran d’estar correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i 
controlats. 
  

 2.- Les instal·lacions que alberguen 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’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar 
ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
  
b)  les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta 
del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o 
obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. Tot això sens perjudici de la 
senyalització del recinte de conformitat amb l’article 10 
 
 
3.-  De conformitat amb la legislació aplicable resta expressament prohibit: 
 
a)  Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra 
pràctica que els pugui causar sofriments o danys injustificats. 
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b)  Abandonar-los 
  
c)  Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic i sanitari., 
que puguin ocasionar-los angoixa o patiment. 
  
d)  Practicar-los mutilacions innecessàries, qualsevol intervenció haurà de ser 
efectuada per un veterinari. 
  
e)  No facilitar-los l’alimentació necessària per subsistir. 
  
f)  Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres 
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa dels animals. 
  
g)  Vendre’ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels 
qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia. 
  
h)  Exercir la venda ambulant d’animals de companyia. 
  
i)  Utilitzar animals en teatres, sales de festes, filmacions o activitats de 
propaganda que suposin dany,  sofriment o degradació de l’animal. 
  
j)  Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies on es mati, 
fereixi o hostilitzi els animals, així com els actes públics l’objectiu dels quals sigui 
la mort de l’animal. 
  
k)  En cas de greu o persistent incompliment per part dels propietaris de les 
obligacions establertes en els paràgrafs anteriors, l’Administració Municipal podrà 
disposar el trasllat dels animals a un establiment adient amb càrrec a aquells i 
adoptar qualsevol altre mesura addicional necessària. 

 
 
ARTICLE 10. 
 
1.- Els gossos de guarda siguin o no potencialment perillosos han d’estar sota la 
vigilància dels seus propietaris o persones responsables, els quals han de tenir-los 
de manera que els vianants no prenguin mal ni que  l’animal pugui abandonar el 
recinte, el qual haurà d’estar correctament senyalitzat advertint de la presència 
d’un gos vigilant el recinte. 
 
2.- En relació als gossos de caça i d’altres, així com animals en renda no podran 
romandre tancats en gàbies i/o situats en terrenys no edificats i desvinculats del seu 
propietari o persona responsable. 
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3.- Com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el cens 
municipal corresponent, els propietaris dels gossos potencialment perillosos han de 
contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització 
dels danys que aquests animals puguin provocar tercers. 
 
 
ARTICLE 11. 
 
1.- Els animals d’acolliment domèstic que atesa la seva natura o característica o per 
malaltia transmissible puguin ser un perill per a les persones o el mateix animal, han 
de ser sotmesos a tractament curatiu adequat. En el cas d’impossible guariment, 
l’animal serà mort per un professional veterinari amb totes les garanties de no 
patiment, ni físic ni psicològic. 
 
ARTICLE 12 
  

 1.- De conformitat amb la legislació vigent resta expressament  prohibida la tinença i/o 
cria d’aus de corral, cavalls, conills, equins, porcins, bovins, ovins dins del nucli 
urbà. S’entén per nucli urbà, el sòl urbà consolidat, així com l’urbanitzable que s’hi 
incorpori.  
  

 2.- Excepcionalment, i pel cas d’habitatges unifamiliars aïllats, i sempre que les 
circumstàncies d’allotjament, i l’adequació de les instal.lacions, ho permetin, tant 
en l’aspecte higiènicosanitari, així com la no existència d’incomoditats ni perills per 
als veïns o per altres persones els animals de renda podran ser acollits en habitatges 
particulars. En aquest supòsit s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament  l’autorització 
corresponent. 
  

a) En qualsevol cas, aquest permís s’atorgarà només quan els animals es destinin 
a l’autoconsum o finalitats lúdico-educatives, sense ànim de lucre. 
 
b) En cada cas el permís contemplarà  el nombre màxim permès en consideració 
a l’espai, sistema d’eliminació de residus i existència de molèsties objectives als 
veïns. 
 
c) Resten exclosos de l’autorització, sense excepció, per tal d’evitar problemes 
de salut pública els animals següents: 
? ? Oví 
? ? Porcí 
? ? Boví 
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 3.- La colombofilia per les seves especials característiques s’autoritzarà segons 
legislació específica, essent aplicable, supletoriament, la present ordenança. 
  
4.- Els animals exòtics i salvatges estan subjectes a autorització municipal sempre i 
quan es compleixin les condicions següents: 

 
 - Animals de fauna no autòctona 

Els propietaris d’animals pertanyents a espècies permeses pels tractats 
internacionals i ratificats per l’Estat Espanyol, hauran d’acreditar la seva legal 
procedència. En cap suposi es permet la possessió d’animals salvatges de 
manifesta agressivitat o potencialment perillosos, així com dels animals 
susceptibles de poder provocar enverinaments per la seva mossegada o picada.  

 
.- Animals de fauna autòctona: 

Queda prohibida la tinença d’aquests animals si estan protegits per la llei 3/88 
de Protecció dels Animals.  

 
5.- La ubicació dels animals d’acolliment domèstic s’adequarà al règim jurídic del 
sòl, pel que fa als coberts o edificacions auxiliars necessàries pel seu acolliment, 
atesa  la zonificació respectant els paràmetres d’edificabilitat, situació i ocupacióen 
la parcel·la. S’exceptua la ubicació dels cavalls, pels que s’exigirà una distància a la 
finca veïna o al carrer com a mínim de 25 metres. 

 
CAPÍTOL III 

 
Del Cens d’animals de companyia 

 
ARTICLE 13 
 

 1.- Els propietaris de gossos, els han de censar a l’Ajuntament del municipi on 
resideixen habitualment dins el termini màxim d’un mes comptat des de la data de 
naixement o d’adquisició de l’animal, tot especificant la raça i altres circumstàncies 
determinant de la possible perillositat del gos. L’animal ha de portar 
necessàriament la seva identificació censal, de manera permanent. 
  

 2.- Els animals hauran d’estar identificats individualment acceptant-se per a gossos 
i gats el sistema següent: el tatuatge a la pell per un sistema que en garanteixi el 
caràcter indeleble o la identificació electrònica, mitjançant la implantació d’un 
transponder de les característiques establertes pel Decret núm. 328/1998 de 24 de 
desembre pel qual es regula la identificació i el Registre General d’Animals de 
Companyia. 
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 3.- En cas de mort, desaparició, transferència o canvi de domicili,  el propietari de 
l’animal ha de comunicar aquesta circumstància al citat cens municipal, en un 
termini màxim de 15 dies.  
  
4.- El Registre Censal d’identificació d’animals de companyia inclourà un apartat 
específic per als gossos potencialment perillosos , de conformitat amb l’art.3r de la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
ARTICLE 14 
 
En el cens caní municipal s’anotaran les dades següents: 
 
??Nom i cognoms del propietari del gos, i adreça. 
?  
??Descripció del gos, segons la raça, així com d’altres circumstàncies que puguin 
ser determinats de la perillositat dels gossos, el color, l’edat i el sexe. 
?  
??Número de control de la identificació censal/matrícula, i número de xip o 
tatuatge. 
 
?  
ARTICLE 15 
  

 1.- La inscripció en el cens caní serà gratuïta. 
  
 2.- El propietari o posseïdor del gos rebrà de forma gratuïta una xapa numerada. 
 
3.- El gos ha de portar necessàriament la seva identificació censal de manera 
permanent i en cas de pèrdua caldrà adquirir una altra xapa o un duplicat després 
d’abonar els drets corresponents. 
 
 
 

CAPÍTOL IV 
 
 

Recollida de gossos i gats vagabunds 
 

ARTÍCLE 16 
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 1.- Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de 
l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, 
l’Ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent, s’han de fer 
càrrec de l’animal i l’han de retenir fins que sigui recuperat, cedit desprès de ser 
esterilitzat, o mort per un veterinari utilitzant el mètode que impliqui el mínim 
sofriment i que provoqui la pèrdua de consciència immediata a l’animal. 
  
2.- El termini per recuperar un animal sense identificació, són vuit dies. Cas que 
l’animal porti placa d’identificació, els serveis municipals avisaran el propietari que 
disposarà d’un termini de deu dies per recuperar-lo després d’abonar les despeses 
que hagi originat el manteniment de l’animal, d’acord amb les ordenances 
municipals corresponents. Un cop transcorregut aquest temps, si el propietari no 
ha recuperat l’animal, es considerarà aquest com legalment abandonat. 
 
 
ARTICLE 17 
 
1.- Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals, 
l’Ajuntament podrà sacrificar-los o donar-los en adopció, prèviament esterilitzats 
en aquest últim cas. 
 
2.- Tant l’eutanàsia com l’esterilització es faran sota control de la inspecció 
veterinària municipal utilitzant mètodes que comportin el mínim sofriment i que 
provoquin una pèrdua de consciència immediata. 
 
3.- El sistema emprat, en cas de l’eutanàsia serà el que determini la llei 
supramunicipal corresponent. 
 
 
 
 

CAPÍTOL V 
 

Règim sancionador 
 
ARTICLE 18 
 

 
 
 

1.-  Les infraccions d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’òrgan municipal 
competent amb multes fins a 150.000.- ptes. 
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En la imposició de les sancions, per tal de graduar la quantia de les multes s’han de 
tenir en compte els criteris següents: 
 
a)  La intencionalitat i la reiteració. 
b)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
c)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

infracció. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan hagi estat declarat així per resolució ferma. 
e)  Haver procedit a la subsanació de la infracció en el termini assenyalat per 
l’òrgan competent. 
 
 
2.- Si els actes o omissions realitzats pels presumptes infractors constitueixen 
conductes tipificades com a infraccions a la Llei 3/1988 de 4 de març, de Protecció 
dels animals, a la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre Tinença de Gossos considerats 
potencialment perillosos, o en qualsevol altra disposició autonòmica de caràcter 
reglamentari, l’Ajuntament podrà optar entre la simple formulació de denúncia 
davant la Generalitat o en d’altre cas, la instrucció del corresponent expedient 
sancionador que s’elevarà a l’autoritat autonòmica, competent per a la seva 
resolució. 
 

De la responsabilitat per infraccions: 
 

ARTICLE 19. 
 
1.- Seran responsables de les infraccions: 
 
a)  Els propietaris i/o posseïdors dels animals 
b)  Quan els autors materials de les infraccions per acció o per omissió siguin 
menors d’edat, respondran dels incompliments els seus pares, els seus tutors o els 
que en tinguin la guarda legal. 
 
 
2.- La imposició de qualsevol sanció és independent i compatible amb l’exigència a 
l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat anterior, i 
d’indemnitzar pels danys i perjudicis que s’hagués irrogat. 
 

Procediment sancionador: 
 

ARTICLE 20. 
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1.- El procediment sancionador es substanciarà pels tràmits establerts al Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat, i supletòriament pel RD 1398/1993, de 4 
d’agost. 
 
2.- Si l’òrgan competent apreciés que els fets objecte d’un expedient sancionador 
poden ser constitutius de delicte o falta, es donarà trasllat de les actuacions a 
l’autoritat judicial competent, deixant-se en suspens el procediment sancionador 
fins que aquesta no es pronunciï. 
 
3.- Resultaran d’aplicació les previsions establertes a l’art.5è del Decret 278/1993, 
de 9 de novembre . 

 
 

Règim sancionador: 
 
 
 

ARTICLE 21 
 
Als efectes d’aquesta Ordenança les infraccions es classifiquen en lleus, greus i 
molt greus. 
 
1.- Són Infraccions lleus:   
 
a) Deixar circular gats i gossos sols pels carrers; i la circulació, ni que siguin lligats, 
d’altres animals els quals només podran circular en gàbies o suports anàlegs 
adequats per al seu transport. 
 
b) La possessió d’un gos no censat 
 
c) No comunicar la mort, la desaparició, la transferència de l’animal o el canvi de 
domicili del propietari. 
 
d) No col·locar el rètol preceptiu per advertir els vianants de la presència d’un gos 
de guarda a l’interior del recinte. 
 

          
2.- Són Infraccions greus: 
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a) No tenir els gossos de vigilància i/o defensa en les degudes condicions de 
seguretat respecte les persones i béns. 
 
b)  No respectar el silenci nocturn, de 22 a 8 hores. 
 
c) Deixar els gossos  de cacera i d’altres animals sols o engabiats en terrenys o 
edificacions no ocupades pel seu responsable. 
  
d) L’entrada de gats, gossos i altres animals d’acolliment domèstic en piscines 
públiques i  locals destinats a la fabricació, magatzem i manipulació d’aliments.  
  
e) No recollir les deposicions dels animals a les vies o llocs públics per part dels 
seus propietaris.  
 
f) Mantenir els animals en condicions inadequades des del punt de vista higiènico-
sanitari, sense risc per la vida  a l’animal. 
 
h) La tinença d’animals de renda, exòtics i/o salvatges en nombre superior a 
l’autoritzat i/o sense autorització. 
 
 
3.- Són Infraccions molt greus:  
 
a)  La tinença per a reproducció i cria d’animals d’acolliment domèstic, en especial 

totes les races de gats i gossos,  animals de renda i d’altres no qualificats de 
companyia (exòtics i/o salvatges) en habitatges particulars, indistintament del 
seu emplaçament.  

  
b)  Mantenir els animals en condicions inadequades des del punt de vista higiènico-

sanitari, amb risc per a l’animal, maltractar-los o sotmetre’ls a sofriments 
injustificats.  

  
c)  No alimentar-los suficientment. 

 
4.- Les infraccions de caràcter molt greu prescriuen als tres anys, les de caràcter 
greu als dos anys i les de caràcter lleu als sis mesos, comptats des de la data de la 
comissió de la infracció. 
 
ARTICLE 22 
 
1.- Les infraccions de caràcter lleu seran sancionades amb multa fins a 10.000.- 
ptes. 
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Les infraccions de caràcter greu seran sancionades amb multa entre 10.001 ptes. 
i 50.000.- ptes. 
 
Les infraccions de caràcter molt greu seran sancionades amb multa entre 
50.001.- ptes. i 150.000.- ptes. 
 
2.- Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, 
dos anys per a les greus i un any per a les lleus, comptats des de la data en que 
resolució sancionadora esdevé ferma. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queda derogada l’Ordenança Municipal sobre Tinença i Circulació d’Animals de 
Companyia aprovada el 19.07.1990 i publicada en el BOP de 28 de novembre de 
1990. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança Municipal entrarà en vigor una vegada hagi estat publicat el 
seu text íntegre en el BOP, i hagi transcorregut el termini de 15 dies a que es 
refereix l’art.65.2) de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 

Sant Cugat del Vallès, a 1 de setembre de 2000 
 
 

EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I 
MOBILITAT 

 
 
 

Jordi Ferrés i Valcarce 
 

 


