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Títol Preliminar.
Art. 1. Objecte i finalitat.
1. Aquesta ordenança té com a objecte regular la protecció, tinença, circulació i recollida dels animals de
companyia en el terme municipal de la Garriga.
Art. 2. Tinença d’animals.
La tinença d’animals de companyia no estarà limitada al nombre d’aquests. Tot i així, la presència d’animals
en cap cas no comportarà molèsties a les persones o béns d’altres ciutadans. Igualment, els animals hauran de
mantenir-se en condicions que no suposin cap perill sanitari, de benestar o seguretat per aquests animals.
La tinença d’animals salvatges, els qualificats com a fauna autòctona i no autòctona, es regirà pel que
s’estableix als tractats i els convenis internacionals, la normativa estatal i comunitària, i el Decret 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Les persones propietàries o posseïdores d’animals que pertanyen a les espècies de fauna no autòctona que es
determinin per reglament hauran de tenir l’autorització prèvia del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
Art. 3. Nuclis Zoològics.
Tots aquells centres i/o establiments que alberguen col·leccions zoològiques d'animals de la fauna salvatge
amb finalitats científiques, culturals o recreatives, i de reproducció, recuperació, adaptació i/o conservació
d'aquests animals; les instal·lacions per al manteniment temporal d'animals domèstics; així com els
establiments de venda d'animals (botigues d'animals i altres establiments de venda), quedaran subjectes a
l’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya i el Decret
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
En el cas que la tinença de diversos animals necessités control sanitari per part de les autoritats sanitàries, es
requerirà al propietari d’aquests animals, la inclusió en el Registre de Nuclis Zoològics, atorgat pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Art. 4. Definicions.
Animal de companyia: és l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat
d’obtenir-ne companyia. Ho són totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus), totes les subespècies i
varietats de gossos (Canis familiaris) i les fures (Mustela putorius furo). Resten exclosos de la regulació
d’aquesta ordenança els animals que es crien per a la producció de carn, pell o algun altre producte útil per a
l’home, així com els destinats a l’experimentació, animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
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.
Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació
del seu origen o de la persona que n’és propietària.
Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària
i que no va acompanyat de cap persona..
Animal salvatge urbà: és l’animal no domèstic que viu compartint el territori geogràfic amb les persones,
referit al nucli urbà de ciutats i pobles.

Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual depèn
dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
Animals salvatges autòctons: és la fauna que comprèn les espècies animals originaris de Catalunya o de la
resta de l’Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins
de les costes catalanes.
Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l’Estat
espanyol.
Associació de protecció i defensa dels animals: és l’entitat sense afany de lucre legalment constituïda que té
entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir els animals.
Gat de carrer: animal de l’espècie Felis catus que passa la major part del dia al carrer i que no està identificat
mitjançant sistema microxip.
Títol I. Normes Generals.
Capítol I - Normes de convivència i tracte dels animals de companyia.
Art. 5. Deures dels propietaris d’animals.
Les persones propietàries d’animals tenen el deure de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries,
de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques de cada espècie.
Art. 6. Accions sanitàries obligatòries.
Els animals de companyia tenen el dret a rebre atenció veterinària bàsica que garanteixi la seva salut
Art. 7. Prohibicions dels posseïdors d’animals domèstics.
De conformitat amb la legislació aplicable, es prohibeix expressament:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els irrogui sofriment
o danys injustificats.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic i sanitari.
d) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de necessitat terapèutica, o per
anul.lar-ne la capacitat reproductiva
e) No facilitar-los l'alimentació suficient.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa
distinta a la transacció onerosa d'animals.
g) Vendre'ls a laboratoris o clíniques sense control de l'Administració.
h) Vendre'ls als menors de setze anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o
la custòdia.
i) Exercir la venda ambulant d'animals de companyia.
j) L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats si impliquen sofriment, burles o tractaments
antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
Art. 8. Responsabilitat de les persones posseïdores d’animals.
La responsabilitat de les persones posseïdores d’animals de companyia, d’animals salvatges o exòtics, i les
que amb una autorització excepcional del Departament de Medi Ambient, puguin capturar i ésser posseïdores
d’animals d’espècies de fauna autòctona, quedaran subjectes a la normativa vigent, en concret al Decret

2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’arprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, relatives a la
protecció dels animals.
Art. 9. Serveis veterinaris.
1. Els veterinaris de l'Administració pública, les clíniques i els consultoris veterinaris han de tenir un arxiu
amb la fitxa clínica dels animals objectes de vacunació o de tractament obligatori, el qual ha d'estar a
disposició de l'autoritat competent.
L’Ajuntament només podrà utilitzar aquestes dades amb finalitat estadística, de promoció i prevenció
sanitària, i de control dels animals domèstics del municipi. En cap cas podran ser cedides per interessos
privats o comercials.
2. Si cal sacrificar l'animal, s'haurà de fer sota control i responsabilitat d'un veterinari i utilitzant mètodes que
impliquin el mínim sofriment i que li provoquin una pèrdua de consciència immediata.
Capítol II – Identificació i Cens Municipal d’animals de companyia.
Art. 10. Cens Municipal d’animals de companyia.
D’acord amb l’article 14.2. del Decret 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, els posseïdors d’animals domèstics de companyia que ho són per qualsevol títol, estan
obligats a inscriure’ls en el registre censal del municipi de residència habitual dins del termini màxim de 3
mesos a partir de la data de naixement de l’animal, i de 30 dies, comptats a partir de l’adquisició, facilitant,
almenys, les següents dades:
1) Dades del propietari o posseïdor de l’animal (nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon).
2) Dades de l’animal (espècie, raça, sexe, color, data naixement, domicili habitual i codi d’identificació del
sistema d’identificació utilitzat).
En el moment del registre al corresponent cens municipal, es lliurarà al propietari el justificant que hi
correspongui.
Art. 11. Identificació de gossos, gats i fures.
D'acord amb l’article 15.1. del Decret 2/2008, de 15 d’abril, els gossos, gats i fures han de ser identificats
obligatòriament, prèviament a la inscripció en el cens municipal, de forma indeleble de l’animal, mitjançant
identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat o amb altres sistemes que es
puguin establir per via reglamentària.
Art. 12. Modificació dades del cens.
Qualsevol canvi de residència de l’animal, de propietari, de sistema o codi d’identificació, cessió o mort de
l’animal, o trasllat temporal per un període superior a tres mesos al municipi de la Garriga, s’haurà de
comunicar a l’ajuntament en el termini de 1 mes, aportant la documentació de l’animal.
Art. 13. Subvencions.
Per facilitar el control i fomentar la funció social dels animals de companyia envers la gent gran i els
discapacitats, l’Ajuntament podrà atorgar subvencions en funció de la capacitat econòmica d’aquestes
persones, per tal de garantir el compliment de les obligacions dels article 10 d’aquesta ordenança.
L’Ajuntament tindrà especialment en compte les persones a les quals, segons diagnòstic mèdic, es consideri
que la tinença d’un animal de companyia contribueix positivament al desenvolupament i evolució de la
simptomatologia de la seva malaltia i, que el seu sou sigui inferior al salari mínim interprofessional.

Títol II. Presència d'animals a la via pública i establiments públics.
Art. 14. Presència d’animals de companyia a via pública.
1. A les vies públiques els gossos aniran subjectes per una corretja o cadena i collar.
2. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals sigui raonablement previsible,
d'acord amb la seva naturalesa i les seves característiques.
3. L'autoritat municipal podrà ordenar l'ús de morrió quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre
aquestes circumstàncies no canviïn.
4. És prohibit que els animals beguin a les fonts públiques, així com també rentar-los a la via pública, fonts,
estanys i a les lleres dels rius i rieres.
Art. 15. Transport públic.
1. El trasllat de gossos i de gats per mitjà de transport públic es realitzarà d'acord amb les disposicions vigents
i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en cadascun dels casos.
2. Els gossos pigall i els gossos d’assistència podran circular lliurament en els transports públics urbans,
sempre que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higièniques i sanitàries i de
seguretat que preveuen les ordenances.
Art. 16. Presència d’animals de companyia a locals públics i privats.
1. L'entrada de gossos i gats a tota mena de locals destinats a fabricació, emmagatzematge, transport o
manipulació d'aliments queda expressament prohibida.
2. Es prohibeix la circulació o la permanència d’animals de companyia a les piscines públiques durant la
temporada de banys.
3. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com és ara hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries
i similars, podran prohibir, segons el seu criteri, l'entrada i la permanència de gossos i de gats en llurs
establiments. Encara comptant amb la seva autorització, s'exigirà que els gossos portin morrió i que vagin
subjectes per corretja o cadena.
4. Es prohibeix l’accés de gossos de companyia a sorreres de parcs infantils, inclosos els gossos pigall i
d’assistència.
5. Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos pigall ni als gossos d’assistència,
excepte el punt 4.
Art. 17. Higiene a via pública.
1. Els posseïdors de gossos i de gats han d'adoptar mesures perquè les deposicions fecals dels animals no
embrutin voravies, zones de vianants, parcs, parcs infantils i en general qualsevol lloc destinat al trànsit de
vianants. Igualment són responsables de recollir els excrements convenientment mitjançant bosses de plàstic o
paper, o recollidor especialment indicat a l'efecte.
2. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i dels gats a les vies públiques i, en general, a
qualsevol lloc i establiment públic. Els propietaris dels animals són responsables de l'eliminació correcta
d'aquestes deposicions. 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 que procedeixi a retirar les
deposicions; cas de no ésser atesos en el seu requeriment, podran imposar la sanció pertinent.

Art. 18. Molèsties a 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 22:00 hores fins a les 08:00 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.

Capítol I - Recollida d’animals.
Art.19. Animals abandonats.
1. Es considera que un animal està abandonat si no porta la identificació individual o cap identificació de
l'origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, l'Ajuntament o, si escau, l'entitat
supramunicipal corresponent s'han de fer càrrec de l'animal i l'han de retenir fins que es recuperi, se cedeixi o
se sacrifiqui per motius humanitaris o sanitaris que es puguin establir per via reglamentària.
2. El termini per recuperar un animal és de vint dies.
3. Cas que l'animal porti la placa d'identificació, el corresponent procediment farà que s’avisi al propietari,
que disposarà d'un termini de vint dies per recuperar-lo. Un cop transcorregut aquest temps, si el propietari no
ha recollit l’animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporaltment o adoptat, efectes
que hen d’haver estat advertits en la notificació esmentada.
Art. 20. Eutanàsia d’animals.
Si un animal ha d’ésser eutanasiat, s’haurà de realitzar de manera instantània, indolora i que provoqui una
pèrdua de consciència immediata. El sacrifici s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari.
Art. 21. Adopció d’animals abandonats.
Per a l’adopció d’un animal abandonat s’hauran de complir els següents requisits, previs a la retirada de
l’animal:
a) Abonar les despeses que l’animal pugui haver generat.
b) Identificar l’animal mitjançant un dels sistemes d’identificació previstos en l’article 10 d’aquesta
Ordenança.
c) Obligatorietat de censar l’animal en el registre municipal.
Art. 22. Aïllament i comís d’animals de companyia.
L’Ajuntament podrà comissar els animals de companyia si hi ha indicis que hom els maltracta o tortura, si
presenten símptomes d’agressió física o desnutrició o si es troben en instal·lacions indegudes.
L’Ajuntament pot també ordenar l’aïllament o comissar els animals de companyia, amb l’informe previ del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, 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.

Títol III. Tinença de gossos potencialment perillosos.
Art. 23. Definició de gos potencialment perillós.
D’acord amb l’article 1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, art. 2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/99, de 23 de
desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i art. 2 del Decret 170/2002,
de’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, tenen la consideració
de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més de les circumstàncies següents:
a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos o manifestin un caràcter
marcadament agressiu.
En aquests casos correspon a l’Ajuntament determinar, en base a criteris objectius, la potencial perillositat
dels gossos, bé d’ofici o després de notificació o denúncia, previ informe d’un veterinari oficial o col·legiat,
designat o habilitat.
El titular del gos considerat potencialment perillós per l’Ajuntament, un cop notificat sobre aquest extrem
disposa d’un termini de’1 mes per sol·licitar la corresponent llicència administrativa.
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: Akita Inu, bullmastif, dòberman,
dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler,
staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
d) Gossos que presentin totes o gran part de les característiques següents:
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- Marcat caràcter i gran valor.
- Pel curt.
- Perímetre del tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior als 20
Kg.
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i grosses. Mandíbules grans i
fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Coll ample, musculós i curt.
- Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes
relativament llargues formant un angle moderat.
Art. 24. Agressió per part d’animals de companyia.
Els propietaris dels animals de companyia que hagin agredit i/o lesionat alguna persona, animal o be material,
estan obligats a:
1. Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus representats legals
i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
2. Comunicar-ho a l’Àrea de Salut Pública de l'Ajuntament en un termini màxim de 24 hores posteriors als
fets i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
3. Sotmetre l'animal agressor a l'observació veterinària obligatòria en el centre municipal de zoonosi o, prèvia
autorització, en qualsevol consulta veterinària d'exercici lliure i seguir les disposicions que determini el
veterinari.

4. Presentar a l’Àrea de Salut Pública de l’ajuntament, la documentació sanitària de l'animal i el certificat
veterinari de l’inici i finalització de l'observació veterinària en un termini no superior a les 48 hores de
produïda la lesió i als 10 dies iniciada l'observació veterinària.
5. Comunicar a l’Àrea de Salut Pública qualsevol incidència que es produeixi (mort de l'animal, robatori,
pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d'observació veterinària.
6. Quan les circumstàncies ho aconsellin i l'autoritat sanitària municipal ho consideri necessari, es podrà
obligar a recloure l'animal agressor al dipòsit municipal d'animals o recinte habilitat a l’efecte, per sotmetre'l
al període d'observació veterinària. Si l'animal té propietari conegut, les despeses de manteniment aniran a
càrrec seu, incloses les derivades del període d’observació veterinària. Si el propietari de l'animal agressor no
tingués la documentació adequada, es podrà iniciar el corresponent expedient sancionador.
7. Si l’animal agressor es pogués considerar abandonat d’acord amb la redacció de l’article 21 d’aquesta
Ordenança, l’Àrea de Salut Pública de l’Ajuntament es farà càrrec de l’animal i de les despeses ocasionades
en la seva captura i observació.

Art. 25. Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Els titulars de gossos potencialment perillosos així com les persones que els condueixin pels espais públics
han de disposar de la llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.
La llicència administrativa per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos l’emetrà
l’Ajuntament.
Per a l’obtenció o renovació de la llicència administrativa de referència, cal complir els següents requisits:
a) Ser major d’edat.
b) No haver estat mai condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com
no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. L’Ajuntament
haurà de fer la petició al “Registro Central de Penados y Rebeldes” del Ministeri de Justícia del certificat de
penals corresponent.
c) No estar privat governativament de la tinença d’animals potencialment perillosos per sancions accessòries a
sancions per infraccions greus o molt greus previstes a l’article 13 apartat 3 de la Llei de les Corts Generals
50/99, de 23 de desembre sobre el Règim Jurídic d’animals potencialment perillosos. Igualment, no haver
estat sancionat per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb
l’article 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’aquests animals. Aquest requisit
s’acreditarà mitjançant el certificat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió dels
permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
e) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una
cobertura no inferior a 150.253 euros. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d’identificació de
l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, el titular haurà de lliurar-ne una còpia a
l’Ajuntament.
El període de validesa de la llicència administrativa serà de 5 anys. L’incompliment de qualsevol dels
requisits per a l’obtenció de la mateixa implica la pèrdua de la seva vigència.

La modificació de les dades de la llicència s’hauran de comunicar a l’Ajuntament en el termini de 15 dies
comptats a partir de la data en què s’hagin produït.
Art. 26. Mesures de seguretat.
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 a què fa referència l’article anterior han d’anar lligats amb una
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió apropiat per a la
tipologia racial de cada animal, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.
La persona que condueixi un gos potencialment perillós -màxim un gos per persona- en espais públics, haurà
de portar la corresponent llicència administrativa de l’article anterior i el certificat d’inscripció de l’animal en
el registre municipal d’animals potencialment perillosos
Les instal·lacions que alberguin 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. En cas contrari l’animal ha d’estar convenientment lligat.
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 senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.
d) Els criadors, ensinistradors i comerciants d’animals potencialment perillosos han de disposar de les
instal·lacions i mitjans adequats per a la seva tinença.
Art. 27. Identificació.
Els propietaris de gossos potencialment perillosos tenen l’obligació d’identificar els seus animals mitjançant
el sistema de microxip.
El número d’identificació haurà de constar al registre censal i a la pòlissa de responsabilitat civil.
Art. 28
Per tot el que no estigui regulat en aquesta Ordenança sobre tinença de gossos perillosos, regirà supletivament
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, el Reial Decret
287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, i el Decret 170/2002, de’11 de juny, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Títol IV. Del Règim Sancionador.
Art. 29.
1. D'acord amb el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, la infracció dels preceptes d'aquesta ordenança serà sancionada per aquest Ajuntament o proposada per
aquest a altres instàncies de l'Administració quan per la naturalesa o la gravetat de la infracció, la sanció a
imposar sigui superior, segons la legislació específica que fos aplicable, segons el quadre de sancions
especificat.

2. El règim d'infraccions i sancions d'aquesta ordenança s'adapta al que es disposa en els articles del títol XII
de la Llei i de protecció dels animals, 3/1988, del 4 de març, del Parlament de Catalunya (DOGC 966,
16.3.1988), i a la Llei 3/1994, de 20 d'abril, de Modificació de la Llei 3/1988, de Protecció dels animals.
3. En situacions d'infracció reiterativa (més de 4 vegades en les faltes lleus, 2 vegades en les faltes greus i en
les faltes molt greus), en un termini no inferior a un any l'animal podrà ser comissat per l'Ajuntament.
4. La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta Ordenança no exclou la responsabilitat civil i
l’eventual indemnització per danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat dins l’àmbit de la
jurisdicció competent.
Art. 30. Infraccions.
Als efectes d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus:
LLEUS
a) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
b) La possessió d’un animal no censat.
c) La venda d’animals de companyia als menors de 16 anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui en
tenen la pàtria potestat o la custòdia.
d) La donació d’un animal de companyia com a premi o recompensa.
e) No comunicar la mort, la desaparició o la transferència de l’animal.
f) La no identificació dels animals domèstics mitjançant un dels sistemes establerts legalment.
GREUS
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment
perillosos.
b) En el cas dels gossos considerats potencialment perillosos, no contractar l’assegurança de responsabilitat
civil.
c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
d) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles
col·lectius i als llocs i espais públics en general.
e) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o governativament
de tenir-ne.
f) L’entrada de gossos i gats en els locals assenyalats a l’article 18 d’aquesta ordenança.
g) El manteniment dels animals sense l’alimentació necessària i/o en instal·lacions inadequades des del punt
de vista higienicosanitari.
h) L’esterilització i el sacrifici d’animals sense control veterinari.
i) La pràctica de mutilacions amb objectiu estètic.
j) La no realització de tractaments mèdics obligatoris als animals de companyia.
k) La venda ambulant d’animals de companyia.
l) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions
fecals.
m) L’anul·lació del sistema d’identificació sense prescripció i control veterinaris.
n) No disposar de la cartilla sanitària.
o) En cas d’agressió:
- no facilitar les dades de l’animal agressor
- no comunicar els fets a l’Ajuntament
- no sotmetre l’animal a observació veterinària
- no comunicar les incidències que es produeixin durant el període d’observació
p) Ocasionar molèsties als veïns, pel comportament, manteniment i allotjament de l’animal, en tot horari,
diürn i nocturn.
q) reincidir més de dues vegades en una falta lleu.
MOLT GREUS
a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.

b) La celebració i participació en lluites de gossos.
c) L’ús d’animals en espectacles, si l’espectacle els pot ocasionar sofriment o pot fer que siguin objecte de
burles o tractaments antinaturals.
d) El maltractament i les agressions físiques als animals.
e) L’abandó d’un animal de companyia.
f) La tinença d’animals domèstics no qualificats de companyia i animals salvatges sense autorització.
g) Vendre els animals a laboratoris o clíniques sense control de l’administració.
h) Realitzar explotacions ramaderes dins del casc urbà.
i) La possessió d’un animal perillós sense disposar de la preceptiva llicència.
j) Reincidir en més de 2 vegades en una falta greu.
Art. 31. Sancions.
Les infraccions comeses contra aquesta ordenança seran sancionades segons el següent criteri:
Infraccions LLEUS ..........................de 30,00€ a 100,00€
Infraccions GREUS......................... de 100,00 € a 500,00 €
Infraccions MOLT GREUS..............de 500,00 € a 2000,00 €
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.
La present Ordenança, començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el BOP i es
mantindrà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

Aquesta ordenança ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió plenària celebrada a La Garriga el dia 24
d’octubre de 1995.
Modificada el dia 19 d’octubre de 1999.
Modificada el dia 3 d’octubre de 2000.
Modificada el dia 17 de desembre de 2002.
Modificada el dia 16 de juny de 2006.
Modificada el dia 23 de juliol de 2008.

