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Administració Local

2016-06124
Ajuntament de Vilalba dels Arcs

ANUNCI

Anunci aprovació defi nitiva Ordenança municipal sobre la protecció i tinença d’animals.

Es fa públic, per al coneixement general, que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 1 de juny de 
2016, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre la protecció i tinença d’animals.
De conformitat amb els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 178.1.b) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies per a la formulació 
de reclamacions i al·legacions mitjançant la corresponent inserció de l’anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament 
i al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona; BOP núm. 113, d’11 de juny de 2016. No havent-se produït cap 
reclamació ni suggeriment durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut defi nitiu.
Així mateix, es fa públic el text íntegre de l’ordenança esmentada, que s’insereix a continuació.
Contra aquesta disposició, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu 
davant la sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es 
considera procedent. 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS 

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1.- 
És objecte d’aquesta ordenança regular la protecció i la tinença d’animals dins del terme municipal de Vilalba dels 
Arcs amb independència d’on resideixi el propietari o posseïdor o del lloc del registre de l’animal i, en especial, 
les interrelacions entre les persones i els animals en aspectes de convivència humana i en activitats d’esbarjo i 
lucratives amb una doble fi nalitat: la protecció, seguretat i salut de les persones i la protecció i el benestar dels 
animals.
Aquesta ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i catalana de protecció dels 
animals i de tinença d’animals potencialment perillosos. 
L’Ajuntament de Vilalba dels Arcs disposarà d’un registre censal municipal per a la inscripció dels animals de 
companyia del municipi, en el qual hi haurà un apartat específi c per als gossos considerats potencialment perillosos.

Article 2.- 
1. Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta ordenança són els animals domèstics i els 
anàlegs a domèstics.
2. Queden inclosos en aquesta ordenança els animals considerats potencialment perillosos i els de perillositat 
constatada dels grups abans descrits.
3. Queden exclosos d’aquesta ordenança i condicionats a la seva normativa específi ca, els animals de la fauna 
salvatge autòctona i no autòctona excepte els considerats animals anàlegs a domèstics, els animals que es crien 
per a la producció de carn i els que treballen en l’agricultura.
4.- Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
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, i proporcionen companyia, esbarjo o lleure, ajut personal i/o laboral, estiguin 
o no en les llars, instal·lacions temporals o en establiments de venda.
Animal anàleg a domèstic: el que, tot i no estar destinat a conviure amb persones, viu en captivitat o domesticitat en 
la llar. S’hi inclouen els animals salvatges de la fauna autòctona i no autòctona de tinença permesa per la legislació 
vigent, els animals utilitzats en activitats empresarials d’esbarjo o en espectacles, els animals ensinistrats propis de 
l’activitat de circ i els criats a la llar amb la fi nalitat exclusiva d’autoconsum familiar, en ambdós casos d’acord amb 
les limitacions que s’estableixen en aquesta ordenança.
Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la fi nalitat d’obtenir-ne 
companyia. Als efectes d’aquesta ordenança, totes les varietats i espècies de gossos, gats i fures.
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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 captiveri. A efectes d’aquesta ordenança, seria un animal anàleg a domèstic.
Fauna salvatge: autòctona (espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol i les que 
hi hivernen o hi són de pas) i no autòctona (espècies animals originàries de fora de l’Estat espanyol i de l’àrea 
biogeogràfi ca que ens concerneix).
Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les 
persones.
Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu al nucli urbà de les ciutats i pobles compartint territori geogràfi c 
amb les persones (colom roquer, gavià argentat, estornells i
d’altres espècies de la fauna salvatge no autòctona que determini la legislació sectorial).
Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al manteniment 
d’animals, els establiments de venda.

TÍTOL II.- SOBRE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS

Condicions de la tinença

Article 3.- 
1. La tinença d’animals domèstics i anàlegs a domèstics resta condicionada al compliment dels següents requisits 
per part de les persones propietàries o posseïdores:
a) Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat òptimes per al seu allotjament, 

maneig i tracte.
b) Garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a l’animal mateix.
c) Tenir 16 o més anys i/o disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada en els termes previstos per 

les normes civils.
d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de seguretat o altres establerts per les 

autoritats competents, si escau.
2. Els posseïdors d’animals estan obligats a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries.

Article 4.- 
Els propietaris de gossos considerats potencialment perillosos hauran de disposar, a més, de la llicència administrativa 
per a la tinença i conducció a què es refereix la present ordenança.
La tinença d’animals considerats molestos, potencialment perillosos o amb perillositat constatada per l’autoritat 
competent restarà condicionada als requeriments i exigències específi cs, de seguretat, de manteniment i de 
convivència que se’ls imposi i, en cas d’incompliments, podran ser comissats i traslladats a un establiment adequat, 
a càrrec del propietari/ària, fi ns a la resolució de l’expedient sancionador.

Article 5.-
La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la propietària, és responsable 
dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones i altres animals, als béns, incloses les vies i els espais 
públics, i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
Prohibicions:
Article 6.-
Queda expressament prohibit: 
a. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi com a resultat 

patiment o danys físics o psicològics. 
b. Abandonar els animals. 
c. Mantenir els animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat 

de l’animal. 
d. No facilitar l’alimentació i la hidratació sufi cient i equilibrada per mantenir els animals en bon estat de nutrició i salut. 
e. Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de seguretat dels animals 

en el transport. 
f. Utilitzar animals en espectacles, fi lmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o religioses i qualsevol 

altra activitat sempre que els pugui ocasionar dany o patiment, o bé per fer-ne degradació, paròdies, burles 
o tractaments antinaturals o que els causin estrès o que puguin ferir la sensibilitat de les persones que els 
contemplen. 
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g. Utilitzar animals en baralles, atraccions fi rals giratòries amb animals vius lligats i altres d’assimilables, així com 
les matances públiques d’animals i tir al colom i altres pràctiques assimilables. 

h. Utilitzar animals salvatges, encara que no es tracti d’espècies protegides, en captivitat als circs. 
i. Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans, llevat dels controls de poblacions d’animals. 
j. Exhibir amb fi nalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via i als espais públics llevat de la cessió, 

l’adopció o l’acolliment d’animals abandonats o perduts mitjançant l’Ajuntament, els centres d’acollida d’animals 
de companyia i les entitats de defensa i protecció dels animals. 

k. Exhibir els animals de manera ambulant com a reclam. 
l. Mantenir-los lligats en un lloc fi x durant la major part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment 

necessari per a ells. Mai podran estar lligats en espais reduïts. 
m. Filmar animals per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió que reprodueixin escenes fi ctícies de crueltat, 

maltractament o patiment d’animals sense disposar de l’autorització prèvia de l’Administració competent per 
garantir que els danys siguin simulats i els productes i els mitjans emprats no provoquin cap perjudici a l’animal. 

n. La circulació de gossos acompanyant vehicles rodadors de qualsevol naturalesa. 
o. Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratifi cació o regal de compensació per altres adquisicions de 

naturalesa diferent de la transacció onerosa d’animals. 
p. Practicar mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans als animals, llevat de les 

intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per 
limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científi cs, es podran fer aquestes intervencions amb 
l’autorització prèvia de l’autoritat competent. 

q. Subministrar-los substàncies que els puguin causar alteracions de la salut o del comportament, excepte en els 
casos emparats per la normativa vigent. 

r. Vendre els animals a menors de 16 anys i a persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la 
potestat o la custòdia. 

s. Comerciar amb els animals fora dels certàmens o altres concentracions d’animals vius i d’establiments de venda 
i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin als seus animals de 
companyia, no tinguin ànim de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal. 

t. Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higienicosanitàries. 
u. 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. 
v. Matar els animals per joc o perversitat o torturar-los. 
w. La criança d’animals de companyia en domicilis particulars. Només és permesa la criança d’animals de companyia 

en els casos que ela criança d’animals de companyia en els casos que estigui legalitzada l’activitat com a tal.
x. Els espectacles amb toros que incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles 

i de l’estoc i també els espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de places de toros, 
així com la simulació d’espectacles taurins de qualsevol naturalesa sigui quina sigui la fi nalitat. 

Protecció dels animals domèstics 

Article.- 7
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals domèstics han de mantenir-los en bones condicions 
higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les necessitats pròpies de la seva espècie. 
2. En particular, s’estableixen les condicions mínimes següents de manteniment dels animals: 
a) Proveir d’aigua potable, neta i degudament protegida del fred i la calor, i alimentació sufi cient i equilibrada per 

mantenir uns bons estats de nutrició i salut. Els receptacles de l’aigua i del menjar han d’estar sempre nets. 
b) Disposar de l’espai, la ventilació, la humitat, la temperatura, la llum i l’aixopluc adequats i necessaris per evitar 

cap patiment i per satisfer-ne les necessitats vitals i el benestar físic i psíquic. L’aixopluc ha de ser impermeable 
i d’un material que aïlli de manera sufi cient i que a la vegada no pugui produir lesions a l’animal. 

c) Mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats tot retirant diàriament els excrements i els orins. 
d) En el cas dels gossos, se’ls ha de facilitar la sortida diària a l’exterior almenys dos cops al dia, amb l’excepció 

dels cadells que encara no hagin estat degudament immunitzats. 
e) Els animals de companyia només es podran mantenir lligats en un lloc fi x per causes justifi cades i sempre que restin 

en condicions adients de ventilació i aixopluc. En tot cas, no poden estar lligats en un lloc fi x durant la major part del 
dia o limitar-los de manera duradora el moviment necessari per a ells. Mai podran estar lligats en espais reduïts

f) El collar, l’arnès i la corretja o cadena que els lligui han de complir els requisits següents: 
1r. Hi ha dues classes de collar, una que inclou els collars dissenyats per controlar el gos sense causar-li dolor i 

una altra que, al contrari, es basa en el dolor com a element de contenció. 
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2n. Es permet l’ús dels collars següents com a mètode de contenció dels gossos perquè estan inclosos en la 
primera classe de l’apartat 1r anterior: els collars tradicionals que donen la volta al coll, però que no canvien de 
diàmetre un cop fi xat, entre els quals trobem els tipus halter, que subjecten el gos amb un llaç que dóna la volta 
a la boca, i els arnesos, en els seus diferents dissenys. Els collars i els arnesos han de ser proporcionals a la 
talla i la força de l’animal i no poden tenir un pes excessiu per a l’animal que el duu ni difi cultar-ne o impedir-ne 
el moviment. 

3r. Es prohibeix l’ús dels collars següents perquè estan inclosos en la segona classe de l’apartat 1r anterior: 
collars que funcionen provocant l’asfíxia del gos (nus escorredor) o fent pressió amb puntes al coll, ja sigui 
directament acabades en metall, protegides amb plàstic o amb altres materials. 

4t. Les corretges, fi xes o fl exibles, i les cadenes han de tenir una extensió d’entre 1,5 i 2 metres per permetre el 
moviment del gos. Es prohibeix l’ús de corretges extensibles per a gossos de més de 15 kg. Els gossos han 
d’anar fi xats a la corretja mentre passegen per les voreres del municipi i es poden estendre només en zones 
àmplies on no puguin fer caure ningú ni provocar lesions a altres animals. 

5è. Els morrions han de ser de cistella, per tal de permetre al gos obrir la boca a dins, però tancats per davant 
amb reixa per impedir la mossegada. Es prohibeixen els morrions que impedeixen al gos obrir la boca al seu 
interior. 

g) Un animal de més de 25 kg o dos animals el pes dels quals sumi més de 25 kg han de disposar d’un espai mínim 
de 20 m2.

h) No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, cabines de dimensions reduïdes, celoberts, balcons, 
galeries o terrats, ni patis de ventilació i en qualsevol cas, si es tracta de llocs adjacents i exteriors als habitatges, 
sempre hi han d’estar directament connectats i han de disposar d’unes dimensions que permetin el lliure moviment 
dels animals. 

i) No es poden deixar sols al domicili durant més de tres dies consecutius. I en cap cas en l’espècie canina es pot 
superar un període de 12 hores. 

j) El transport d’animals en vehicles particulars s’ha de dur a terme en un espai sufi cient que permeti, com a mínim, 
que puguin aixecar-se i jeure, protegit de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes, i sempre utilitzant 
els mitjans de subjecció o seguretat que s’estableixin a la normativa de trànsit. En la càrrega i descàrrega dels 
animals, s’ha d’utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o patiments i evitar-ne la fugida. 

k) Els vehicles estacionats que alberguin en el seu interior algun animal no poden estar més de 20 minuts estacionats 
i sempre s’han d’ubicar en una zona d’ombra i facilitar en tot moment la ventilació; la temperatura del cotxe no 
haurà de superar els 28 graus. 

l) El seguiment veterinari obligatori ha d’incloure almenys un control veterinari anual dels animals, el qual ha de 
quedar refl ectit a la cartilla sanitària. Les cures mínimes necessàries han de ser les adequades tant pel que fa 
als tractaments preventius de malalties com als guariments i a l’aplicació de les mesures sanitàries preventives 
que l’autoritat municipal disposi. Les cures de tractaments preventius, curatius i pal·liatius de malalties han de ser 
garantides pel responsable de l’animal. 

Protecció de la salut pública i de la tranquil·litat i la seguretat de les persones 

Article 8.- 
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals domèstics els han de mantenir en bones condicions de 
seguretat per tal que no es produeixi cap situació de perill o molèstia per als veïns o per a les persones que hi 
conviuen i per altres persones en general i han de donar compliment a allò que estableix al respecte aquesta 
ordenança i la resta de normativa d’aplicació. 
2. En particular, s’estableixen les condicions mínimes següents de manteniment dels animals: 
a) És prohibida l’entrada d’animals domèstics a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, 

transport, manipulació o venda d’aliments i a les piscines públiques. 
b) És prohibida l’entrada d’animals domèstics als establiments de concurrència pública recreatius. 
c) Les persones propietàries dels animals domèstics han de tenir especial cura que no pertorbin el descans dels 

veïns amb crits, cants, sons ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com a les 
terrasses, passadissos, escales o patis, en especial des de les 22.00 hores fi ns a les 8.00 hores. 

 Les prohibicions a) i b) de l’apartat anterior no són aplicables als gossos d’assistència i d’utilitat pública,  
exceptuant aquells límits establerts a la normativa d’aplicació. 

3. Les persones propietàries d’establiments recreatius de restauració, segons el seu criteri, poden prohibir l’entrada 
i la permanència d’animals domèstics en els seus establiments, llevat dels gossos d’assistència i dels d’utilitat 
pública. Per aquest efecte, s’ha de col·locar a l’entrada de l’establiment i en un lloc visible una placa indicadora de 
la prohibició. En tot cas, per a l’entrada i permanència dels animals domèstics, s’exigeix que estiguin degudament 
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identifi cats i que vagin fermats amb una corretja o cadena, llevat que es disposi d’un espai tancat i específi c per a 
ells. No obstant això, els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar fermats amb corretja o cadena i dur 
el morrió col·locat. 

Tinença d’animals domèstics als domicilis particulars

Article 9.- 
1. Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars, sempre que es compleixin 
les condicions de manteniment higienicosanitàries, de benestar i de seguretat per a l’animal i per a les persones i, 
en especial, es doni compliment a les previsions d’aquesta ordenança. 
2. En balcons, terrasses i similars s’han de prendre les mesures necessàries per evitar que els animals puguin fugir, 
així com per evitar que les seves deposicions i orins puguin afectar les façanes i la via pública o puguin causar 
molèsties als pisos confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o els laterals. 

Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals de companyia

Article 10.- 
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a: 
a) Identifi car-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i a proveir-se d’una cartilla sanitària 

ofi cial, de manera prèvia a la seva inscripció en el Registre Censal Municipal
b) Inscriure l’animal en el Registre Censal Municipal, dins del termini de tres mesos des del naixement o de trenta 

dies des de la data d’adquisició, canvi de residència de l’animal o trasllat temporal per un període superior a tres 
mesos al terme municipal de Vilalba dels Arcs. La persona propietària o posseïdora ha d’acreditar la identifi cació 
de l’animal, presentar el document acreditatiu lliurat per l’entitat responsable de la identifi cació i comunicar les 
dades de la persona propietària o posseïdora relatives al nom i cognoms, domicili, telèfon i DNI i les dades de 
l’animal relatives a l’espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d’identifi cació i domicili habitual de l’animal. 

c) Notifi car al Registre Censal Municipal, en el termini d’un mes, la baixa, la cessió o el canvi de residència de 
l’animal i qualsevol altra modifi cació de les dades que fi gurin en aquest cens. La baixa per defunció s’ha d’acreditar 
mitjançant l’aportació de fotocòpia del document d’identifi cació de persona propietària o posseïdora o mitjançant 
el corresponent certifi cat veterinari o autoritat competent. 

2. La inscripció al Registre Censal Municipal s’ha de completar amb el lliurament a la persona propietària o 
posseïdora d’un document d’identifi cació que ha d’acreditar les dades de l’animal i de la persona propietària o 
posseïdora i la inscripció registral. 
3. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han de facilitar a les autoritats competents (l’inspector sanitari) 
les visites domiciliàries pertinents per a la inspecció, i en tots els casos s’han d’aplicar les mesures higienicosanitàries 
que l’autoritat determini.

Presència d’animals domèstics a la via i als espais públics

Article 11.- 
1. Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics han d’evitar en tot moment que aquests causin 
danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edifi cis confrontants. En especial, s’han de complir les 
conductes següents: 
a) Són prohibides les deposicions i les miccions d’animals domèstics als parcs infantils o jardins d’ús per part dels infants. 
b) Són prohibides les miccions a les façanes dels edifi cis i al mobiliari urbà. 
c) S’han de recollir les deposicions immediatament, prioritàriament amb sistemes impermeables i estancs, i 

col·locar-les de manera higiènicament acceptable dins les bosses adients i a les papereres. 
d) S’ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats. 
2. En cas d’incompliment del que disposa l’apartat anterior, l’autoritat municipal pot requerir a la persona propietària 
o posseïdora de l’animal domèstic perquè procedeixi a la neteja del elements afectats. 
3. És prohibida la circulació o l’estada d’animals domèstics als espais públics que l’alcaldia determini. Resten fora 
d’aquesta prohibició els gossos d’assistència. 
4. Als conductors de cavalleries i vehicles de càrrega de tracció animal els està prohibit portar animals corrent per la 
via a prop d’altres espècimens de la mateixa espècie o de les persones que van a peu, així com abandonar la seva 
conducció, deixant-los marxar lliurement pel camí. En tot cas, el nombre de rodes que tingui un carro determina el 
nombre de persones que hi poden pujar. Els conductors i cotxers han de portar en tot moment la targeta sanitària 
equina, el document d’identifi cació i el rebut original o còpia de l’assegurança de responsabilitat civil. 
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Condicions dels animals de companyia a la via i als espais públics

Article 12.- 
1. És prohibit: 
a) L’estada d’animals de companyia en els parcs infantils o jardins d’ús per part dels infants i el seu entorn per tal 

d’evitar les deposicions i miccions dins d’aquests espais, llevat dels gossos d’assistència. 
b) L’ensinistrament a la via pública de gossos per a les activitats d’atac, defensa, guarda i similars. 
2. A la via i als espais públics, els animals de companyia han de complir els requisits següents: 
a) Estar proveïts de la identifi cació amb microxip. En el cas que es requereixi la documentació d’identifi cació de 

l’animal per part de l’autoritat municipal, s’ha d’oferir a la persona propietària o posseïdora un termini de quinze 
dies per presentar-la a les dependències de l’autoritat competent. 

b) Anar lligats per mitjà d’un collar o arnès i una corretja o cadena que no ocasionin lesions a l’animal, llevat dels afores 
del municipi. A aquestes zones els animals poden anar sense lligar sempre i quan restin al costat de la persona 
propietària o conductora i sota el seu control visual i estiguin educats per respondre a les seves ordres verbals 

c) Portar una placa d’identifi cació o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’animal en què consti el nom de l’animal 
i les dades de la persona propietària o posseïdora. 

3. Els gossos potencialment perillosos han de complir les condicions addicionals següents quan circulin per la via i 
els espais públics: 
a) Dur un morrió de cistella apropiat per a la tipologia racial i morfològica de cada animal. 
b) Anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o cadena que no sigui extensible i de longitud inferior a 2 metres, 

sense que ocasionin lesions a l’animal. 
c) No poden ésser conduïts per menors de 18 anys. 
d) No es pot dur més d’un gos potencialment perillós per persona. 
e) La persona que el condueix ha de dur la llicència municipal, el document identifi catiu i la certifi cació del cens. 

Títol III.- Consideracions dels animals potencialment perillosos i de perillositat constatada

Article 13.-
1. Són gossos potencialment perillosos els que compleixin algun dels requisits següents: 
a) Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Akita Inu, Terrier de Staffordshire americà, 

Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasiler, Mastí napolità, Pit bull terrier, Presa canari, 
Rottweiler, Staffordshire bull terrier, Pit bull terrier, Tosa Inu o japonès, Alà espanyol, Akita americà, American 
bully, Bulldog americà, Cane corso, Vilano de las encartaciones i Pastor alemany.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
c) Gossos que reuneixin algun dels requisits següents: que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que 

hagin agredit persones o altres animals o que les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria 
de les que s’esmenten a l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Aquesta 
perillositat potencial ha d’haver estat apreciada mitjançant una resolució de l’autoritat municipal competent 
d’acord amb criteris objectius, bé d’ofi ci o després d’una notifi cació o denúncia, previ informe d’un veterinari, 
ofi cial o col·legiat designat o habilitat per l’autoritat competent municipal. 

d) No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les forces armades, a les 
forces i cossos de seguretat de l’estat, als cossos de policia de les comunitats autònomes, a la policia local i a 
empreses de seguretat amb autorització ofi cial. 

2. Als efectes del que disposa l’epígraf c) de l’apartat anterior, les persones propietàries o posseïdores de gossos 
que hagin causat lesions a persones o altres animals estan obligats a: 
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, a les persones propietàries 

de l’animal agredit i als agents de l’autoritat que ho sol·licitin. Així mateix, la persona agredida ha d’acreditar la 
gravetat de les lesions mitjançant un certifi cat mèdic o un informe del servei sanitari que l’ha atesa. 

b) Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària de l’animal, en un termini màxim de 24 hores posteriors 
als fets, a les autoritats sanitàries municipals i posar-se a la seva disposició. 

c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent certifi cat veterinari amb les 
especifi cacions de l’apartat següent a les autoritats sanitàries municipals en el termini de 15 dies d’haver iniciat 
l’observació veterinària. Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho consideri necessari, es 
pot obligar a recloure l’animal agressor en un centre autoritzat per sotmetre’l a observació veterinària, de manera 
que les despeses ocasionades han de ser a càrrec de la persona propietària o posseïdora. 



Dimarts, 2 d'agost de 2016 - Número 147

7

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

6-
06

12
4

Obligacions i prohibicions sobre gossos potencialment perillosos

Article 14. 
1. Les persones propietàries o posseïdores dels gossos potencialment perillosos han de prendre les mesures 
necessàries per evitar possibles molèsties i perjudicis a les persones, animals i béns i han de complir tots els 
requeriments previstos en la legislació vigent de gossos potencialment perillosos. 
2. En particular, les condicions d’allotjament han de complir els requisits següents: 
a) Les parets i les tanques han d’ésser sufi cientment altes i consistents i han d’estar ben fi xades per tal de suportar 

el pes i la pressió de l’animal. 
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser resistents i efectives com la resta del contorn i el disseny ha d’evitar 

que els animals puguin desencaixar o obrir per si mateixos els mecanismes de seguretat. 
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus. 
3. En la base de dades del Registre Censal Municipal, hi ha d’haver un apartat específi c per als gossos potencialment 
perillosos en el qual s’ha d’especifi car la raça i les altres circumstàncies determinants de la potencial perillositat dels 
gossos, així com la referència de l’assegurança que s’exigeix en el paràgraf següent. 

4. Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han de complir les obligacions següents: 
a) Ser majors d’edat. 
b) No haver estat condemnades per cap dels delictes previstos a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 

jurídic d’animals potencialment perillosos, així com no estar privades per resolució judicial del dret a la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 

c) No haver estat sancionades per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de 
les previstes a l’apartat 3 de l’art. 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals 
potencialment perillosos. No obstant això, no ha de ser impediment per a l’obtenció o, si escau, la renovació de 
la llicència, haver estat sancionat amb la suspensió temporal d’aquesta llicència, sempre que, en el moment de 
la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament. 

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos. 
e) Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i lesions que aquests 

animals puguin provocar a les persones i a altres animals i, en tot cas, no inferior a 150,253 EUR i que inclogui 
les dades d’identifi cació de l’animal.

f) Disposar de llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment a 
Vilalba dels Arcs. Els requisits per a l’atorgament d’aquesta llicència són els establerts per la legislació específi ca 
de gossos potencialment perillosos i aquesta llicència té un període de validesa de cinc anys que es pot anar 
renovant successivament. Qualsevol variació de les dades que hi fi guren ha de ser comunicada pel seu titular en 
el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi. 

g) Identifi car electrònicament els animals amb un microxip homologat de forma indeleble i proveir-se d’una cartilla 
sanitària ofi cial, de manera prèvia a la seva inscripció en el Registre Censal Municipal. 

h) Inscriure els animals en el Registre Municipal, dins del termini de quinze dies des de l’obtenció de la llicència o 
del trasllat temporal per un període superior a tres mesos al terme municipal de Vilalba dels Arcs. La persona 
propietària o posseïdora ha d’acreditar la identifi cació de l’animal, presentar el document acreditatiu lliurat per 
l’entitat responsable de la identifi cació i comunicar les dades de la persona propietària o posseïdora relatives al 
nom i cognoms, domicili, telèfon i DNI i les dades de l’animal relatives a l’espècie, raça, sexe, data de naixement, 
codi d’identifi cació i domicili habitual de l’animal. 

i) Notifi car al Registre Censal Municipal, en el termini de quinze dies, els incidents produïts al llarg de la seva 
vida coneguts per les autoritats administratives o judicials, la baixa per mort certifi cada per veterinari o autoritat 
competent, la venda, la cessió, el trasllat permanent o temporal per un període superior a tres mesos a un altre 
municipi o el canvi del codi d’identifi cació, així com qualsevol altra modifi cació de les dades que fi gurin en el 
Registre. La sostracció o la pèrdua s’ha de notifi car al registre esmentat en el termini de 48 hores des que es 
tingui coneixement dels fets.

 El compliment dels requisits establerts als paràgrafs b) i c) d’aquest apartat s’ha d’acreditar mitjançant els 
certifi cats negatius expedits pels registres corresponents. La capacitat física i l’aptitud psicològica s’acreditaran 
mitjançant els certifi cats obtinguts de conformitat amb el que estableix 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. 

5. La inscripció en el Registre Municipal s’ha de completar amb el lliurament a la persona propietària o posseïdora 
d’un document d’identifi cació que ha d’acreditar les dades de l’animal i de la persona propietària o posseïdora, la 
llicència municipal i la inscripció registral. 



Dimarts, 2 d'agost de 2016 - Número 147

8

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

6-
06

12
4

6. En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics que no es puguin solucionar 
amb les tècniques de modifi cació de conducta i terapèutiques existents, es pot considerar sota criteri facultatiu el 
sacrifi ci de l’animal mitjançant mètodes d’eutanàsia. 

Títol IV.- Règim sancionador

Capítol I. Classifi cació i tipifi cació

Article 15.- 
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions tipifi cades com a tals al Decret legislatiu 2/2008, 
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; la Llei estatal 50/1999, de 23 de 
desembre, de règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos; la Llei estatal 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat; la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; el Decret 136/1999, de 18 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general que desenvolupa la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental i s’adapten els seus annexos; i aquesta ordenança, sens perjudici de les especifi cacions 
d’aquesta ordenança per contribuir a una identifi cació més correcta de les conductes. 
2. Les infraccions es classifi quen en lleus, greus i molt greus.
3.Competència sancionadora. Correspon al director/a dels serveis territorials del departament competent en matèria 
de medi ambient, si es trata d’infraccions lleus i greus. Correspon al conseller/a del departament competent en 
matèria de medi ambient, si es tracta d’infraccions molt greus.

Infraccions lleus

Article 16.- 
a) Permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions a les façanes dels edifi cis i al mobiliari urbà o afectar 
amb les miccions, especialment de gossos i gats, les cases confrontants o la via pública per no haver pres les 
mesures necessàries per evitar-ho.
b) Tenir animals domèstics als espais públics quan és prohibit sempre que no suposi cap perill per a la seva 
seguretat de les persones o la del seu entorn.
c) No portar lligat un animal per la via o espai públic del municipi.
d) Incomplir les condicions de la tinença d’animals a la via i als espais públics sempre que no estiguin tipifi cades 
com una altra infracció administrativa.
e) Incomplir les obligacions d’inscripció al Registre Censal Municipal d’animals de companyia i les posteriors 
comunicacions preceptives. 
f) No portar els veterinaris un arxiu amb les fi txes clíniques dels animals que s’han de vacunar o tractar obligatòriament. 
g) Vendre animals als menors de 16 anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o 
la custòdia. 
h) Fer donació d’un animal com a premi, recompensa, gratifi cació o regal de compensació per altres adquisicions 
de naturalesa diferent de la transacció onerosa d’animals. 
i) Transportar animals vulnerant els requisits establerts pel Text refós de la Llei de protecció dels animals i per 
aquesta ordenança. 
j) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipulen animals, el certifi cat del curs de cuidador d’animals, 
reconegut ofi cialment. 
k) Filmar escenes fi ctícies de crueltat, maltractament o patiment d’animals sense disposar de l’autorització prèvia 
de l’Administració competent. 
l) No tenir en un lloc visible l’acreditació de la inscripció al Registre de Nuclis Zoològics
ll) No tenir actualitzat o diligenciat el llibre de Registre de Nuclis Zoològics i per a les institucions, els tallers i les 
persones que practiquen activitats de taxidèrmia. 
m) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals. 
n) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam. 
o) Mantenir els animals sense l’alimentació i la hidratació sufi cients i equilibrades o en instal·lacions inadequades 
des del punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si no els comporta un risc greu. 
p) No evitar la fugida d’animals. 
q) Maltractar els animals si els produeix com a resultat patiment o danys físics o psicològics, sense que els ocasioni 
resultats lesius. 
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r) Subministrar als animals substàncies que els causin alteracions lleus de la salut o del comportament, llevat dels 
casos emparats per la normativa vigent. 
s) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus. 
t) Vendre o fer donació d’animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de difusió sense incloure el 
número de Registre de Nucli Zoològic. 
u) Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans llevat dels controls de poblacions d’animals, 
sempre que no estigui tipifi cat com a infracció greu o molt greu. 
v) Mantenir els animals lligats 
w) Posseir un animal salvatge o animal de companyia exòtic sense tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil. 
x) La criança d’animals de companyia en domicilis particulars, si no els comporta riscos per a la seva salut, llevat 
dels casos previstos a la disposició transitòria segona d’aquesta ordenança. 
y) Qualsevol altra infracció del Text refós de la Llei de protecció dels animals i de la normativa que la desenvolupi 
que no hagi estat tipifi cada de greu o molt greu. 
z) Deixar solt o abandonar un animal de companyia o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar que 
s’escapi o perdi, la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap persona amb independencia que 
dugui o no identifi cació
aa) La presència d’animals en el locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda 
d’aliments, llevat dels supòsits de presència dels gossos d’assistència i dels de seguretat admesos de conformitat 
amb la normativa vigent aplicable. 
bb) La presència d’animals a les piscines públiques, llevat dels supòsits de presència dels gossos d’assistència i 
dels de seguretat admesos de conformitat amb la normativa vigent aplicable. 
cc) Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan estigui prohibit per aquesta 
ordenança. 

Infraccions greus: 

Article 17.-
a) Tenir animals domèstics als espais públics quan és prohibit o quan suposi un perill per a la seva seguretat o la 
del seu entorn.
b) No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les vies i als espais públics ni dipositar-
los de forma higiènicament acceptable a les papereres.
c) Ensinistrar a la via pública animals de companyia per activitats d’atac, defensa, guarda i similars.
d) Exhibir amb fi nalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via pública.
e) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat.
f) Tenir animals de companyia a la via i als espais públics quan suposi un perill per a la seva seguretat de les 
persones o la del seu entorn.
g) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d’instal·lacions que allotgin animals.
h)La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació o documentació requerida per les autoritats 
competents o pels seus agents per al compliment de les seves funcions establertes en aquesta ordenança així 
como el subministrament d’informació inexactao documentació falsa.
i) Mantenir els animals sense l’alimentació i la hidratació sufi cients i equilibrades o en instal·lacions inadequades 
des del punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si el risc per als animals és greu. 
j) Incomplir les condicions i els requisits dels nuclis zoològics establerts al Text refós de la Llei de protecció dels 
animals. 
k) No vacunar o no fer els tractaments obligatoris als animals de companyia. 
l) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fi res i qualsevol altre esdeveniment autoritzat. 
ll) Incomplir l’obligació de vendre els animals desparasitats i lliures de tota malaltia i vacunats per a totes les 
malalties que l’autoritat municipal estableixi.
m) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals. 
n) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi com a resultat 
patiment o danys físics o psicològics, si els comporten conseqüències greus per a la seva salut. 
n) Utilitzar animals en atraccions fi rals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables 
o) Fer matances públiques d’animals. 
p) Fer corrides de toros i espectacles amb toros que impliquin la mort de l’animal i l’aplicació de les sorts de la pica, 
de les banderilles i de l’estoc i també els espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de 
les places de toros, així com la simulació d’espectacles taurins de qualsevol naturalesa sigui quina sigui la fi nalitat. 
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q) Fer tir al colom o altres pràctiques assimilables. 
r) Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles, com ara la utilització d’animals en espectacles, fi lmacions, 
activitats publicitàries, activitats culturals o religioses i qualsevol altra activitat, sempre que els pugui ocasionar dany 
o patiment o bé per fer-ne degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals o que els causi estrès o bé pugui 
ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen. 
s) Utilitzar animals salvatges en captivitat als circs. 
t) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut. 
u) Abandonar animals si no els pot comportar cap risc. 
w) Subministrar als animals substàncies que els causin alteracions greus de la salut o del comportament, llevat dels 
casos emparats per la normativa vigent. 
x) Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats legalment. 
y) Anul·lar el sistema d’identifi cació dels animals sense prescripció ni control veterinari. 
z) La criança d’animals de companyia en domicilis particulars, si els comporta riscos per a la salut. 
aa) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
bb) Conduir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte a una cadena.
cc) El sacrifi ci privat d’animals per a autoconsum excepte aviram i conills.

Infraccions molt greus: 

Article 18.-
a) Permetre els animals domèstics dipositar les seves deposicions i les seves miccions als parcs i jardins d’ús per 
als infants.
b) Tenir gossos als parcs infantils o jardins d’ús per part dels infants i el seu entorn.
c) Exhibir i passejar animals salvatges en captivitat a la via i als espais públics, als passadissos dels establiments 
comercials col·lectius i el seu trasllat per mitjà del transport públic.
d) Oferir o vendre els animals fora dels establiments de venda d’animals llevat les transaccions entre les persones 
particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin ànim de lucre i garanteixin el benestar de l’animal.
e) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’útlim any.
f) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi com a resultat 
patiment o danys físics o psicològics si els comporten conseqüències molt greus per a la seva salut. 
g) Abandonar animals si els pot comportar un risc de danys greus. 
h) No evitar la fugida d’animals salvatges no autòctons, d’animals de companyia exòtics o d’híbrids en captivitat 
amb risc d’alteració ecològica greu. 
i) Esterilitzar, mutilar i sacrifi car animals sense control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts 
per la legislació de protecció dels animals. 
j) Organitzar baralles d’animals i participar-hi. 
k) Mantenir els animals sense l’alimentació i la hidratació sufi cient i equilibrada o en instal·lacions inadequades des 
del punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si els riscos per als animals són molt greus. 
l) Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l’ús d’armes de foc sense l’autorització corresponent del Departament 
de Medi Ambient. 
ll) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 
m) Incomplir les obligacions de les persones propietàries o posseïdores d’animals domèstics que hagin causat 
lesions a persones o altres animals. 

Capítol II.- Sancions

Article 19.- 
Les sancions a imposar per infraccions comeses contra aquesta ordenança són les següents:
- Multa, 
- Clausura temporal total o parcial de les instal·lacions o locals 
- Comís dels animals objecte de la infracció, 
- Execució de treballs comunitaris
En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions d’educació 
ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefi ci de la comunitat relacionades amb la protecció dels 
animals o actuacions d’advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador.
La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció.
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La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot comportar el tancament temporal de 
les instal·lacions, els locals o els establiments respectius i també la inhabilitació per a la tinença d’animals per un 
període de dos mesos a cinc anys.

Article 20.- 
La quantitat de la multa és, com a mínim de 100, 00€ i, com a màxim, 3.000,00€.
Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100,00€ fi ns a 400,00€.
Les infraccions greus són sancionades amb una multa de 401,00€ fi ns a 1.500,00€.
Les infraccions molt greus són sancionades amb una multa de 1.501,00€ fi ns 3.000,00€. 

Article 21.-
En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte per graduar la quantia de les multes i la imposició de les 
sancions accessòries, els criteris següents:
- La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
- L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefi ci obtingut en la comissió de la infracció.
- La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
- La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.
- El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
- El fet que hi hagi requeriment previ.
- El risc per a la salut i la seguretat de les persones.
Hi ha reincidència, per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així 
hagi estat declarat per resolució ferma.
L’incompliment de les obligacions contingudes en els apartats anteriors i, essencialment, quan hi hagi risc per 
a la seguretat o la salut de les persones o generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions 
higièniques…), l’administració municipal podrà requerir els propietaris o posseïdors dels animals perquè arrangin el 
problema i podrà sancionar-los.
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d’autors i coautors. 
Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han intervingut 
en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.
Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la 
comissió de la infracció.

Gossos potencialment perillosos 

Article 22.- Infraccions

Són infraccions lleus:
a)No inscriure el gos al registre específi c del municipi corresponent.
b)No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
Són infraccions greus: 
a) Incomplir les obligacions d’identifi cació o d’inscripció al Registre Censal Municipal d’un gos potencialment perillós. 
b) Portar un gos potencialment perillós deslligat o sense morrió a les a les vies públiques, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
d) Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de seguretat. 
e) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats competents o els 
seus agents, així com també el subministrament d’informació inexacta o documentació falsa. 
f) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment 
perillosos. 
g) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o governativament de 
tenir-ne. 
Són infraccions molt greus: 
a) Deixar solt o abandonar un gos potencialment perillós, la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de 
cap persona amb independència que dugui la identifi cació o no. 
b) Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència. 
d) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no tingui llicència. 
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e) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades. 
f) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen legalment
La reiteració en la comissió de les infraccions greus consistents en l’incompliment de les obligacions d’identifi cació 
o d’inscripció registral d’un gos potencialment perillós comporta la imposició de la sanció establerta en el seu grau 
màxim. 
Les infraccions administratives molt greus i greus en matèria d’animals potencialment perillosos es podran sancionar 
amb les sancions accessòries de confi scació, decomís, esterilització o sacrifi ci dels animals potencialment perillosos 
i de suspensió temporal o defi nitiva de la llicència per tinença d’animals potencialment perillosos, d’acord amb la Llei 
estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
La competència per a imposar les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipifi cades per aquesta llei 
correspon als òrgans següents:
a) A l’Alcaldia, per la comissió d’infraccions de caràcter lleu.
b) Al ple de l’ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu.

Capítol III.- Funció inspectora

Article 23.-
Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a l’acció inspectora de l’ajuntament, la qual 
es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions especifi ques de control de les activitats i 
de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.
Els propietaris o posseïdors d’aquests animals han de facilitar l’accés a l’autoritat municipal en matèria de medi 
ambient així com als serveis sanitaris per realitzar la inspecció i determinació de les circumstàncies dels articles 
anteriors i han d’aplicar les mesures higienicosanitàries que l’autoritat municipal decideixi. >>

Vilalba dels Arcs, 22 de juliol 2016.
L’alcaldessa, Mª Teresa Mariné Solé.
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