ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA
Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de
Protocol, Control i Tinença d'Animals de Figueres
El Ple de la corporació, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 6 d'abril de
2021, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de protocol,
control i tinença d'animals, i va acordar que si en el tràmit d’informació pública
no es presentava cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial
esdevindria definitiu.
L’esmentada modificació de l’Ordenança s’ha sotmès a informació pública durant
el termini de trenta dies (hàbils) mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 77 de data 23 d'abril de 2021, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 8395 de data 26 d'abril de 2020, al diari de difusió
comarcal Hora Nova i Empordà de data 21 de desembre de 2021, i al tauler
d’anuncis d’aquesta corporació, sense que s’hagin presentat al·legacions.
D’acord amb allò previst als articles 49, 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; article 178 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 i articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica el
text íntegre de la modificació de l’Ordenança i s'informa que entrarà en vigor
transcorreguts 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
L'aprovació definitiva d'aquesta modificació d'ordenança esgota la via
administrativa i, en tenir la consideració de disposició de caràcter general,
d'acord amb allò establert a l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com
l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós Administrativa, únicament podeu interposar-hi en contra recurs
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
El text íntegre de l'acord de modificació de l’Ordenança és el següent:
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PREÀMBUL
En els darrers anys s’ha incrementat la presència d’animals domèstics a la ciutat,
especialment gossos i gats, vinculat a unes noves pautes socials i al seu alt valor
afectiu i emocional per a gran part de la ciutadania. També s'ha constatat una
major sensibilitat animalista, de conscienciació i respecte pels drets i el benestar
dels animals.
El Conveni Europeu de Protecció dels animals de companyia, ratificat pel Senat
el maig de 2017, té com a principal objectiu garantir el benestar dels animals i
fomentar un marc legal unificat respecte a la protecció dels animals, tot
reconeixent l’especial vinculació dels animals de companyia amb les persones i
destacant el seu valor a la nostra societat. Anteriorment, el Tractat de Lisboa de
l'any 2009 ja definia els animals com a éssers sentents, amb sensibilitat i
sentiments.
És de màxim interès de l’Ajuntament de Figueres, vetllar pel benestar dels
animals del municipi i així, portar a terme totes les accions necessàries per a
garantir les òptimes condicions de vida de tots els animals, tant dels que tenen
família com dels que han estat abandonats.
Per això, aquesta Ordenança atorga una gran rellevància a la consideració dels
animals com a bé jurídic que cal protegir, d’acord amb les prescripcions del vigent
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de protecció d’animals de Catalunya, el qual, en el seu article 2n, determina com
a finalitat pròpia la d’assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals,
i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la
ciutadania en la defensa i preservació dels animals.

Per altra banda, l’increment d’animals a l’espai urbà té implicacions en aspectes
com la convivència, la seguretat ciutadana, la salubritat, la neteja, l’ús compartit
de l’espai urbà, el benestar animal o impactes ambientals.
Tot l’anteriorment exposat posa de manifest la necessitat de reformular
l'ordenança municipal per regular la protecció i la tinença responsable dels
animals adaptada al moment i sensibilitat actuals i a la normativa sectorial vigent,
amb l’objectiu de preservar els drets dels animals, tot millorant i garantint la
convivència entre persones i animals a la ciutat, d’acord amb els principis de
seguretat jurídica i de proporcionalitat.
L’Ajuntament de Figueres –sempre que la normativa pressupostària vigent així
ho permeti–, vetllarà perquè en la confecció dels pressupostos municipals
anuals, l’import de les despeses en polítiques destinades al benestar i la
protecció dels animals sigui igual o superior a l’import dels ingressos previstos
per les sancions imposades per incompliment d'aquesta Ordenança.
En l'elaboració d'aquesta Ordenança s’han tingut en compte el Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals; en matèria d'animals de raça potencialment perillosa, la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
amb el seu desplegament reglamentari efectuat pel Decret 170/2002, d’1 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos; la Llei
18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública; el Decret 328/1998, de 24 de
desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de
companyia, en concordança amb les normes estatals; la Llei 50/1999, de 23 de
desembre i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març que la desenvolupa,
complementen el marc jurídic a Catalunya en matèria de seguretat ciutadana i
protecció dels animals; també s’ha tingut en consideració la Llei 19/2009, de 26
de novembre, d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos
d’assistència.
TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1 . Objecte
1. És objecte d’aquesta Ordenança regular la protecció, el control i la tinença
d’animals, que es troben de manera temporal o permanent a Figueres, amb
independència del lloc de residència o registre de l'animal, en el marc
normatiu de les competències municipals.
2. Les finalitats de l’Ordenança son: assegurar la protecció i el benestar dels
animals; preservar la salut, la convivència i la seguretat de les persones,
garantir el control sanitari i poblacional de les espècies presents en el terme
municipal i fomentar la participació ciutadana en el respecte i la protecció dels
drets dels animals, així com fer pedagogia sobre la importància de l'adopció.
3. Aquesta Ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional,
europea, estatal i catalana de protecció i tinença d’animals i de tinença de
gossos potencialment perillosos, així com la resta de normativa que sigui
d’aplicació.
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Les persones físiques o entitats jurídiques propietàries o posseïdores
d’animals de companyia i d’animals domèstics, així com les administracions
públiques en l’àmbit de les seves competències en relació als animals.
2. Els animals a què fan referència les normes que estableix aquesta
Ordenança, agrupats d’acord amb la seva destinació més usual, són:
a) animals domèstics:
-

animals de companyia: gossos, gats i fures

-

animals que proporcionin ajuda especialitzada: gossos d’assistència

b) animals que proporcionen ajut laboral: animals de tracció, de rastreig
(gossos policia, animals d’utilitat pública), de vigilància d’obres i
empreses.
c) animals utilitzats en pràctiques esportives.
3. Queden exclosos d’aquesta Ordenança i condicionats a la seva normativa
específica, els animals de la fauna salvatge autòctona i no autòctona excepte
els considerats anàlegs a domèstics, tots els animals propis d’explotacions
ramaderes i els animals d’experimentació, els quals regula la Llei de la
Generalitat de Catalunya 5/1995, de 21 de juny, de protecció d'animals i
plantes utilitzats per a l’experimentació i altres finalitats científiques.
Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén per:
Animal abandonat: 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 o posseïdora. També té la consideració d’animal abandonat l’animal
perdut, quan transcorregut el termini de vint dies des de la notificació de la seva
recollida, la persona propietària o posseïdora no l’hagi recollit ni hagi iniciat els
tràmits de recollida.
Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes
d’aquesta Ordenança, reben aquesta consideració els gossos, els gats i les
fures.
Animal de companyia de teràpia emocional: animal de companyia que
acompanya al seu amo durant la major part d’hores del dia i de la nit i que li
ofereix suport emocional constant. La necessitat de companyia terapèutica
emocional constant, s’acreditarà per mitjà d’informe d’un professional sanitari
(psicòleg, psiquiatre, metge de capçalera, metge especialista, etc.).
Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge no autòctona que
de manera individual depèn dels humans i hi conviu en captiveri.
Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i
curses on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin,
principalment els gossos i els cavalls.
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.
També tenen 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 ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan
apte per a la convivència amb les persones. Als efectes d’aquesta Ordenança,
reben aquesta consideració els gats ferals o gats de carrer.
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: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb
les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies
següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans),
estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), tórtora turca (Streptopelia decaoct),
cotorra argentina (Myiopsitta monachus) i d’altres espècies de fauna salvatge no
autòctona que s'han de determinar per via reglamentària.
Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre
legalment constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir
els animals.
Cases d’acollida: Llars que tenen cura dels animals abandonats o extraviats,
mentre no són reclamats pel seu propietari. En el cas de que no siguin reclamats
i passat el termini legal podran ser posats en adopció. L’Ajuntament de Figueres
crearà un registre de cases d’acollida les quals podran rebre una subvenció ja
sigui en diners o espècie a fi de fer front a les despeses d’aliment i cura dels
animals. L’Ajuntament de Figueres, davant de l’existència d’un animal abandonat
o extraviat, promourà en primera instància la seva estada en una casa d’acollida.
Centre de cria d'animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en
general, a establiments de venda o d’altres.
Certamen: concentració temporal, periòdica o no, d’animals vius de diferents
orígens i amb instal·lacions, que se celebra en un lloc determinat.
Colònia de gats ferals: Membres de l'espècie de felí domèstic, però que no
estan socialitzats amb els éssers humans, que hi viuen de manera independent,
i per tant no són adoptables. Els gats ferals apareixen per l'abandonament o
fugida de gats domèstics i es converteixen en gats silvestres després de viure un
temps per si mateixos o són gats descendents d'altres gats ferals. Els gats ferals
porten vides saludables i naturals en el seu propi espai, la seva llar és a l’aire
lliure.
Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries
de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de
pas. També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes
catalanes.
Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals
originàries de fora de l'Estat espanyol.
Gos d’assistència: És un gos ensinistrat per un centre oficial d’ensinistrament
per ajudar les persones amb una discapacitat reconeguda. Tipus de gos
d’assistència: gos guia o gos pigall, educat per guiar persones amb discapacitat
visual o sordesa; gos de servei, educat per ajudar persones amb alguna

discapacitat física tant en l’entorn privat com en el públic; gos de senyalització
de sons, per avisar les persones amb discapacitat auditiva; gos d’avís, educat
per donar alerta mèdica a les persones amb epilèpsia, diabetis o altres malalties;
gos per a persones amb trastorns de l’espectre autista, educat per cuidar i vigilar
persones amb autisme; gos inclòs en projectes de teràpia assistida amb animals
de companyia, destinats a visites a hospitals, centres geriàtrics, pisos tutelats,
centres per a persones amb discapacitat, habitatges particulars, etc.
Gossos d’utilitat pública: Són els gossos de control d’ordre públic, gossos de
control i detecció de substàncies il·lícites, gossos de rastreig, gossos per a cerca
de cadàvers. Es divideixen en diferents especialitats: gossos detectors
(explosius, mines, narcòtics, tabac, animals exòtics), gossos d’intervenció
(protecció, antidisturbis, recerca de delinqüents, rescat d’ostatges, combat en
població), gossos de salvament (esllavissades de terra, esfondraments d’edificis,
allaus de neu, socorristes, rastreig, detecció), gossos de policia científica (rodes
de reconeixement de sospitosos, recerques d’indicis, recerques de cadàvers).
Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia: establiment en què
es guarden els animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències, les
escoles d'ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centres
d'importació d'animals.
Patiment físic: Estat que produeix a l’animal dolor, entès com l’experiència
sensorial aversiva que produeix accions motores protectores i que donen com a
resultat l’aprenentatge per evitar-lo, cosa que pot modificar trets conducta
específics de l’espècie, com ara la conducta social.
Patiment psíquic: Estat que produeix en l’animal signes d’ansietat i temor, com
són vocalitzacions d’angoixa, lluita, intents de fuga, agressions defensives o
redirigides, respostes de paralització o immobilització, salivació, panteix, micció,
defecació, buidament dels sacs anals, dilatació de pupil·les, taquicàrdia o
contraccions reflexes de la musculatura esquelètica que originen tremolor,
tremor i altres espasmes musculars.
Persona conductora d’un animal: aquella persona que es troba a la via o
l’espai públic amb un animal al seu càrrec, amb independència de qui en tingui
la titularitat.
Persona posseïdora d’un animal: aquella persona que té cura d’un animal de
forma voluntària, amb independència de qui en tingui la titularitat, a excepció de
les persones que hagin recollit un animal perdut o abandonat durant un període
inferior a 24h i prèvia comunicació a l’Ajuntament o a la policia municipal.
Persona propietària d’un animal: Persona propietària: és aquella persona
responsable de la inscripció de l’animal i del desenvolupament del conjunt
d’obligacions envers l’animal (registre, adopció de mesures necessàries per
evitar danys, alimentació, control sanitari, recol·lecció i eliminació de femtes, i
compliment de totes aquelles que estableixi la llei.
Plaga: conjunt d’éssers vius que per la seva abundància i/o les seves
característiques poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o
pèrdues econòmiques a les persones.
Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les
instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de

venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida i acollida d'animals,
el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i
els de característiques similars que es determinin per via reglamentària.
Transacció: qualsevol acte, jurídic o no, que comporti un canvi en la titularitat o
propietat d’un animal, independentment que sigui un acte gratuït o que impliqui
una contraprestació econòmica.
TÍTOL II. PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS
Capítol I. Condicions generals de tinença d’animals
Article 4. Tinença d’animals
1. La tinença d’animals resta condicionada al compliment dels següents
requisits per part de les persones propietàries o posseïdores:
a) Disposar i mantenir-los en bones condicions higièniques, sanitàries,
de benestar i de seguretat òptimes per al seu allotjament, maneig i
tracte.
b) Absència de riscos per a la salubritat pública i inexistència de molèsties
per als veïns.
c) Disposar de les autoritzacions administratives i els requeriments
sanitaris, de seguretat o altres establerts per a les autoritats
competents i per la normativa vigent en la matèria.
d) Les persones propietàries d’animals han de ser majors de setze anys,
i en cas de persones incapacitades han de disposar de l'autorització
dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
2. La tinença d’animals en nuclis zoològics al municipi de Figueres resta
condicionada al que estableixin els usos del sòl en relació al tipus d’activitat;
les normes urbanístiques; i la capacitat de l’habitatge/establiment per
acomplir-les característiques que ha de tenir l’allotjament per a garantir unes
condicions adequades de benestar animal, seguretat i salubritat, així com per
evitar possibles impactes ambientals o molèsties veïnals.
3. La tinença d’animals requereix que les circumstàncies d’allotjament en
l’aspecte higienicosanitari de benestar i salut siguin les adequades, d’acord
amb les necessitats pròpies de cada espècie i raça, edat i particularitats de
l’individu al llarg de tota la vida, i evitar-ne la fugida, i que no es produeixi cap
situació de risc sanitari, perill o incomoditat per al veïnat o altres persones en
general, o per al mateix animal.
4. Les persones que vulguin fer criar els seus animals han de disposar de les
autoritzacions pertinents i atendre’s als condicionants que estableix el Text
refós de la Llei de protecció dels animals i la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
5. Les persones que vulguin desenvolupar activitats d’ensinistrament d’atac i
defensa de gossos potencialment perillosos han de disposar de la titulació

oficial, de les autoritzacions pertinents i complir amb la regulació que disposa
la legislació sectorial vigent.
Article 5. Tinença de gossos potencialment perillosos
1. Les persones propietàries i conductores de gossos considerats potencialment
perillosos, a més, han de ser majors d’edat i disposar de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció d’aquests animals, així com
disposar de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, i portar sempre
a sobre el rebut de pagament.
2. La tinença d’animals potencialment perillosos o amb perillositat constatada
per l’autoritat competent restarà condicionada als requeriments i exigències
específics, 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 de la persona propietària o al centre d’acollida municipal fins
a la resolució de l’expedient sancionador.
Article 6. Tinença d’animals salvatges anàlegs a domèstics o d’animals de
companyia exòtics
1. La tinença d’animals salvatges anàlegs a domèstics de la fauna autòctona i
no autòctona estarà sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament.
2. Els propietaris d’animals pertanyents a espècies permeses pels tractats
internacionals i ratificats per l’Estat espanyol hauran d’acreditar-ne
documentalment la seva procedència legal, identificació i registre quan la
normativa ho exigeixi. En cap supòsit, no es permet la possessió d’animals
salvatges d’agressivitat manifesta o potencialment perillosos, així com dels
animals susceptibles de poder provocar enverinament per la seva
mossegada, picada o que generin raonada alarma social.
Article 7. Tinença d’animals per autoconsum
1. La criança domèstica per a l’autoconsum familiar d’aus de corral, conills,
coloms, faisans, xais, cabres i d’altres animals anàlegs en domicilis
particulars, resta condicionada, a més del compliment de les normes
urbanístiques i dels usos del sòl, a la inscripció en el registre pertinent del
departament competent de la Generalitat de Catalunya i complir amb els
límits de capacitat màxima establerts per cada espècie.
2. El sacrifici d’aquests animals pel consum domèstic privat, fora dels
escorxadors, ha d’ajustar-se a la normativa vigent en matèria de sanitat i
benestar animal, així com d’higiene alimentària; sense perjudici de les
possibles excepcions per les aus de corral, els conills i les llebres.
3. La tinença d’animals per autoconsum requereix que les circumstàncies
d’allotjament en l’aspecte higienicosanitari de benestar i salut siguin les
adequades, d’acord amb les necessitats pròpies de cada espècie; cal prendre
mesures per evitar-ne la fugida i que no es produeixi cap situació de risc
sanitari, perill o incomoditat per al veïnat o altres persones en general, o per
al mateix animal.

Article 8. Responsabilitat subsidiària de les persones propietàries
d’animals
El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del
propietari, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les
persones, als objectes, a les vies, al mobiliari urbà, als espais públics i al medi
natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1.905 del Codi Civil.
Capítol II. Prohibicions
Article 9. Prohibicions
Queden expressament prohibides les accions següents:
a) Causar danys o cometre actes de crueltat i maltractament, agredir-los
físicament o psicològicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que
els produeixi sofriments, o danys físics o psicològics. Maltractar, agredir,
torturar, matar per joc o perversitat, i/o afectar físicament o psicològica o
sotmetre als animals a qualsevol altra pràctica que els produeixi com a
resultat patiment o danys físics o psicològics.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut
o del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa
vigent per prescripció veterinària.
c) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals. Utilitzar animals en
baralles i en atraccions firals, en atraccions giratòries amb animals vius
lligats i altres assimilables, així com les matances públiques d’animals, el
tir al colom i altres pràctiques similars.
d) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam; exceptuant els certàmens
on hi participin animals de companyia o domèstics, que tinguin com a
objectiu la promoció de l’adopció o acollida; o bé serveixin per
conscienciar sobre el respecte envers els animals i la tinença
responsable. Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar
animals a la via i als espais públics llevat de les actuacions de cessió i les
destinades al foment de 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.
e) Utilitzar amb qualsevol altra finalitat els animals, exhibint-los com a
reclam.
f) Exercir la venda ambulant de qualsevol animal. Només l’autoritat
municipal autoritzarà la venda d’animals domèstics en mercats i fires
legalitzades.
g) Vendre animals a menors de 16 anys i a persones incapacitades
judicialment sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o
tutela.
h) Fer-ne donació, com a premi, recompensa o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa
d’animals.

i) Vendre animals, de forma no controlada per l’Administració, a laboratoris
o clíniques. En el cas d’establiments autoritzats, els animals de companyia
no podran romandre en el punt de venda durant un període total superior
a tres setmanes.
j) Anunciar transaccions d’animals per qualsevol mitjà sense que
s’identifiqui expressament el número de registre de nucli zoològic del
transmitent; en especial es prohibeixen els anuncis entre particulars de
qualsevol transacció dels seus animals, inclosa la donació.
k) Abandonar i/o alliberar i/o no evitar la fugida d’animals. No facilitar-los
l’alimentació i la hidratació suficient i equilibrada per mantenir uns bons
nivells de nutrició i salut
l) Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista
higienicosanitari, de benestar i seguretat animal.
m) No facilitar-los l’alimentació necessària per subsistir.
n) Practicar-los mutilacions, extirpar-los les ungles, les cordes vocals o altres
parts o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència
veterinària en cas de necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o
per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius
científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb
l'obtenció prèvia de l'autorització de l'autoritat competent.
o) Mantenir-los lligats en un lloc fix durant més de 2 hores, i en el cas dels
cadells durant més d’una hora, o limitar-los de forma duradora el
moviment necessari per a ells. Mai poden estar lligats en espais reduïts.
No es pot limitar-los, de forma permanent, el moviment necessari. Es
prohibeix lligar els animals en espais reduïts o en habitacles que els
puguin causar danys.
p) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat
ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant
físicament com psicològica.
q) Molestar, alimentar (tret de la col·locació de menjadores per a ocells
passeriformes), capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans,
llevat dels controls de poblacions d’animals que autoritzi l’Ajuntament.
r) Queda prohibit alimentar els animals a la via pública i/o espais públics,
especialment pel que fa a coloms, gats i gossos, excepte voluntaris
autoritzats. Amb l’excepció de les persones autoritzades per l’Ajuntament
en el cas de les colònies dels gats ferals i de les menjadores per a ocells
instal·lades pel municipi.
s) Utilitzar animals en espectacles, filmacions, 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.
t) 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 finalitat.

u) La criança d’animals domèstics i/o de companyia i la creació de nuclis
zoològics en domicilis particulars, llevat de disposar de la corresponent
autorització.
v) Sotmetre els animals a treballs inadequats pel que fa a les seves
característiques i a les condicions higièniques i sanitàries.
w) La circulació de gossos lligats a qualsevol mena de vehicle, amb excepció
de cadires de rodes i dels carrets per infants.
x) Organitzar, promoure i/o facilitar la celebració o participar en correbous
(festes amb bous sense mort de l’animal) i altres activitats assimilables.
y) Utilitzar animals, especialment salvatges, en espectacles, filmacions i
altres activitats publicitàries, culturals o religioses o qualsevulla altra
activitat que els pugui ocasionar dany o sofriment o bé que suposin
degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals, o que els causin
estrès o que puguin ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen. Fotografiar i/o captar imatges d’animals per al cinema, la
televisió, xarxes socials o altres mitjans de difusió o per a ús particular,
que reprodueixin escenes de crueltat, maltractament o sofriment
d’animals sense disposar de l’autorització municipal.
z) En tot el terme municipal, la caça i la pesca, excepte en llocs autoritzats i
si es disposa d’autorització expressa. La captura d’animals, llevat que es
realitzi pels serveis municipals i/o entitats autoritzades per a garantir la
salut i la seguretat pública.
aa) Les altres accions i omissions tipificades com a infraccions per aquesta
Ordenança.
Capítol III. Condicions generals de protecció i manteniment dels animals
Article 10. Nombre d’animals
El nombre d’animals per propietat privada es limita a un màxim de 5 animals de
companyia.
L’Ajuntament podrà resoldre reduir o ampliar aquest nombre, previ informe dels
serveis tècnics corresponents, tenint en compte les característiques dels
animals, de l’allotjament i de l’espai disponible, així com les condicions
higienicosanitàries per al seu manteniment i la problemàtica que puguin generar
als veïns i al seu entorn.
Article 11. Condicions d’allotjament
1. Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats. En els casos
d’animals que per causes justificades s’hagin de mantenir subjectes en un
lloc concret durant un espai de temps superior a dues hores, només es
podran utilitzar els mitjans de subjecció determinats a la normativa vigent en
cada moment, i convenientment sota supervisió.
2. Els animals han de tenir accés en tot moment a aigua potable i neta i
degudament protegida del fred i de la calor, i se’ls ha de facilitar una

alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells
de nutrició i salut.
3. Els propietaris i posseïdors d’un animal han de proporcionar-li l’aliment,
l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació,
temperatura, llum, aixopluc i les cures necessàries per evitar que pateixi cap
sofriment i per satisfer les necessitats que n’assegurin el benestar, incloenthi l’activitat física, en condicions adequades a la seva espècies i raça.
4. Els posseïdors d’animals han de mantenir els espais interiors i exteriors on
s’allotgin els animals de companyia en correctes condicions
higienicosanitàries. La retirada de les deposicions fecals i les miccions s’ha
de fer diàriament i s’han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats,
desinsectats i desratitzats convenientment.
5. Les condicions generals d’allotjament són les següents:
a) Els animals d'un pes superior als 25 kg o dos animals els pesos dels quals
sumin més de 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferior a 20
m2. S’exceptuen els animals d’aquestes característiques que romanguin
temporalment en caneres municipals i centres o cases d’acollida
d’animals de companyia. Aquesta temporalitat a l’excepció de l’espai en
aquests centres es redueix a un màxim de 21 dies passat aquest termini,
si l’animal no ha estat recuperat pel seu propietari, haurà de gaudir dels
m2 establerts i necessaris pel seu benestar.
b) Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense
ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes. Els animals
hauran de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intempèrie.
L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un material que aïlli de forma
suficient i que, a la vegada, no pugui produir lesions a l’animal; ha d’estar
convenientment airejat i s’ha de mantenir permanentment en un bon estat
de conservació i de neteja. En tot moment s’han de prendre les mesures
que calguin per evitar l’entrada d’aigua, així com l’escalfament excessiu.
c) Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient per permetre
el lliure moviment i d’aixopluc contra la intempèrie, especialment els que
es mantenen en zones exteriors i en casetes, tal i com s’ha descrit a
l’anterior.
d) Els animals no poden mantenir-se lligats permanentment.
e) Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual
els vehicles, els celoberts, balcons, galeries, patis de ventilació o terrats.
En el cas de llocs adjacents i exteriors als habitatges, sempre hi han
d’estar directament connectats amb l’interior i han de disposar d’unes
dimensions que permetin el lliure moviment dels animals.. En cas que s’hi
mantinguin durant un període limitat de temps, s’han d’adoptar les
mesures necessàries perquè els animals disposin d’aixopluc, espais amb
ombra, evitar temperatures que puguin provocar-los alteracions, i facilitar
en tot moment la ventilació.
f) No es permet mantenir els animals en gàbies o espais quan per les seves
reduïdes dimensions impedeixin o limitin considerablement el moviment,
ni de forma habitual ni temporal, inclòs en els establiments de venda.

g) S’exceptua a aquestes condicions generals d’allotjament: els animals que
romanguin als centres veterinaris per qüestions sanitàries, els animals
que romanguin als establiments de venda autoritzada on s’exceptuen les
condicions generals d’allotjament per un termini màxim de 14 dies
naturals, passat aquest temps si encara hi romanen, caldrà donar
compliment a les condicions generals d’allotjament, els animals que
romanguin als centres d’acollida o refugi d’animals on s’exceptuen les
condicions generals d’allotjament per un termini màxim de 21 dies
naturals, passat aquest temps si encara hi romanen, caldrà donar
compliment a les condicions generals d’allotjament.
Article 12. Mètodes de subjecció
1. Quan per causes justificades s’hagin de mantenir subjectes en un lloc
concret durant un espai de temps determinat, el mètode de subjecció
habitual són les cadenes escorredores, sobre un cable horitzontal, de
manera que es permeti que l’animal jegui i arribi a l’aixopluc. S’han de
garantir les condicions adients de ventilació i accés a l’aigua i aliment.
2. Les cadenes fixes només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una
cadena escorredora estigui justificada per la seguretat de l’animal, de les
persones o d’altres animals.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de
l’animal, no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar-li els moviments,
ha de poder jeure i arribar sense problemes a l’aigua, l’aliment i l’aixopluc.
La cadena haurà d’anar sobre un cable horitzontal i en cap cas la longitud
de la cadena serà inferior a 4 metres.
4. El collar de l’animal lligat no pot ser la mateixa cadena que el lliga, ni un
collar de força o que produeixi estrangulació o danys físics. Resta prohibit
l’ús de collars d’ofec, de punxes o de descàrrega, sigui de corrent elèctrica
o emissors de productes aversius.
5. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals que es mantenen
lligats, no poden romandre més de dues hores seguides. Si es
sobrepassés aquest temps hauran de poder fer exercici.
Article 13. Responsabilitats pel que fa a la convivència
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries
per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel soroll, el
comportament o per qualsevol altra molèstia derivada del seu manteniment i
allotjament, tant de dia com de nit, independentment de si els animals es
troben en espais interiors o exteriors dels habitatges.
2. Es prohibeix deixar els animals des de les 22 hores fins a les 8 hores, en
patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, sense accés a
l’habitatge. Cal evitar que els animals amb els seus sons, crits i/o cants
provoquin molèsties als veïns o que amb les seves deposicions puguin
embrutar façanes o afectar els pisos veïns i/o a la via pública.
Article 14. Transport i manteniment d’animals en vehicles

1. Els animals han de disposar d’un espai suficient que permeti, com a mínim,
que puguin aixecar-se i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans
de transport han de ser concebuts per protegir els animals de la intempèrie i
de les diferències climàtiques fortes, garantint la ventilació i alhora evitant una
possible intoxicació deguda als gasos originats pel mateix vehicle.
2. S’han d’utilitzar sempre els mitjans de subjecció o seguretat que s’estableixin
a la normativa de trànsit vigent, i en la càrrega i descàrrega d’animals, s’han
d’emprar equipaments adequats per evitar-los danys o patiments i per evitarne la fugida.
3. Està prohibit mantenir els animals dins de vehicles estacionats sense adoptar
les mesures necessàries perquè a l’interior del vehicle no s’assoleixin
temperatures que puguin provocar-los alteracions. S’ha de garantir en tot
moment la ventilació de l’habitacle i no poden romandre-hi més d’una hora
tancats. En els mesos d’estiu, haurà d’estacionar-se el vehicle en una zona
d’ombra permanent, garantint en tot moment la ventilació i per un període no
superior a vint minuts.
4. Quan els animals hagin de ser transportats en gàbies, transportins o anàlegs
s’haurà de garantir que disposen de mesures de seguretat i benestar
suficients per evitar molèsties a altres persones i/o als mateixos animals.
5. És prohibit tancar els animals en el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi
un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficient.
Article 15. Atenció sanitària
1. La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica
per garantir-ne la salut al llarg de tota la vida. S’han de garantir les atencions
sanitàries mínimes necessàries i adequades dels animals, tant pel que fa als
tractaments preventius curatius i pal·liatius de malalties, com als guariments
i aplicació de possibles mesures sanitàries preventives que l’autoritat
competent disposi.
2. Amb aquesta finalitat les autoritats administratives podran ordenar l’execució
de determinades campanyes sanitàries obligatòries per als animals de
companyia, de la forma i al moment que es determini.
Article 16. Obligacions de manteniment de gossos potencialment
perillosos
1. Les persones propietàries o posseïdores dels gossos potencialment
perillosos han de prendre les mesures necessàries per evitar que l’animal
pugui abandonar el recinte i causar molèsties i/o perjudicis a les persones,
animals i béns.
2. Obligatòriament les instal·lacions que alberguin animals potencialment
perillosos han de complir tots els requeriments previstos en la legislació vigent
sobre gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques que
estableix la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, a fi d’evitar que en surtin i cometin
danys a tercers.

3. Les instal·lacions que alberguin els gossos i/o animals 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 de ser prou altes i consistents i han d’estar
ben fixades per poder suportar el pes i la pressió dels animals.
b) Les portes de les instal·lacions han de ser tant 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.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi
ha un gos o animal perillós.
Capítol IV. Normes sanitàries
Article 17. Obligacions sanitàries de les persones propietàries i
posseïdores d’animals
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals estan obligades a
proporcionar les cures necessàries per garantir-ne la salut i el benestar, tant
pel que fa a tractaments preventius com guaridors de malalties, així com
qualsevol patologia puntual o de llarga durada que pateixi l’animal, sens
perjudici del que disposin les autoritats sanitàries o la legislació vigent.
2. Les persones propietàries hauran de sotmetre els animals a les vacunacions
o tractaments obligatoris que determinin l’autoritat municipal o qualsevol altre
competent. Els animals hauran de tenir la corresponent cartilla sanitària oficial
en la que s’especifiquin les vacunes i tractaments que se’ls hagi aplicat i
efectuar els controls veterinaris periòdicament, com a mínim una vegada a
l’any.
3. Els animals que, segons diagnòstic veterinari, estiguin afectats per malalties
o per afeccions cròniques incurables que puguin comportar un perill sanitari
per a les persones han de ser sacrificats a criteri de les autoritats sanitàries i
amb càrrec a la persona propietària o posseïdora.
4. En cas de declaració d’epizoòties les persones propietàries o posseïdores
d’animals compliran les disposicions preventives sanitàries que estableixen
les autoritats competents.
5. Les persones propietàries de gossos potencialment perillosos tenen
l’obligació de prendre totes les mesures necessàries que, legalment i
èticament, determini un/a veterinari/ària (teràpies, ensinistrament,
esterilització, etc.) per a solucionar possibles comportaments agressius i/o
patològics del seu animal, a fi de garantir-ne el benestar i per tal d’evitar riscos
per la seguretat de les persones i la resta d’animals. En els casos concrets
en què aquests comportaments agressius i/o patològics esdevinguin
irreversibles, la persona titular de l’animal se n’ha de responsabilitzar fins a
les últimes conseqüències per tal que el manteniment del seu animal no
suposi un risc per a la seguretat de les persones i la resta d’animals, i per
evitar el patiment del seu propi animal.
Article 18. Obligacions dels veterinaris d’animals

1. Els veterinaris, les clíniques, consultoris i hospitals veterinaris han de complir
amb les obligacions que estableix el Text refós de la Llei de protecció dels
animals en relació a la documentació i arxiu de les seves actuacions, així com
informar en relació a la obligatorietat de identificació i cens dels animals, si
s’escau.
2. Els veterinaris, les clíniques i els consultoris veterinaris han de dur
obligatòriament un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que hagin estat
vacunats o tractats. L’esmentat arxiu estarà a disposició municipal, sens
perjudici d’estar a disposició d’una altra autoritat competent.
3. Qualsevol veterinari radicat al municipi de Figueres està obligat a comunicar
a l’Ajuntament tota malaltia animal transmissible inclosa a les considerades
malalties de declaració obligatòria pel Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya, perquè independentment es puguin prendre
mesures col·lectives, si s’escau, a part de les mesures zoosanitàries
individuals.
4. Tanmateix, els veterinaris tenen l’obligació de notificar a l’Administració
municipal els casos que hagin atès consistents en lesions produïdes per
agressions a persones o altres animals.
Article 19. Sacrifici d’animals
1. El sacrifici dels animals només podrà realitzar-se en els casos previstos per
la normativa vigent i, en tot cas, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un
veterinari, utilitzant mètodes que evitin el patiment físic i psíquic de l’animal,
amb sedació profunda o anestèsia general prèvia i d’acord amb la normativa
sectorial vigent. L’eliminació de l’animal mort o sacrificat s’haurà de fer
d’acord amb la normativa vigent i amb les especificacions que determinin les
autoritats sanitàries.
2. Només està permès el sacrifici domèstic privat d’aviram i conills criats a la llar
i destinats a l’autoconsum familiar. La resta d’animals s’han de sacrificar, tot
i ser de cria domèstica i per a autoconsum, en un escorxador registrat i
autoritzat per tal que la inspecció de l’Administració garanteixi que la carn és
apta i segura per al consum humà.
3. Aquells animals de consum humà que es trobin vius i pendents de mort a
l’escorxador, seran tractats amb el respecte que mereixen i se’ls garantirà el
seu benestar, protegint-los de les inclemències meteorològiques i facilitantlos beguda.
Article 20. Mossegades i lesions causades per animals de companyia
1. Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o
a altres animals estan obligats a:
a) Facilitar les dades de l’animal agressor, les seves pròpies –i si escau,
també la còpia de l’assegurança de responsabilitat civil–, a la persona
agredida o als propietaris de l’animal agredit, als seus representants
legals i a les autoritats que ho sol·licitin.

b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les
dependències de la Policia Local o a l’Ajuntament i posar-se a disposició
de les autoritats municipals.
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria durant un
període de 14 dies. L’observació veterinària es podrà fer a les caneres
municipals o, a petició del propietari i sota control veterinari, en d’altres
establiments adequats o en el seu propi domicili sempre que el gos estigui
censat i controlat sanitàriament, amb la justificació prèvia del veterinari
responsable.
d) Presentar a les dependències de la Policia local o a l’Ajuntament la
documentació sanitària de l’animal en un termini no superior a les 48 hores
després de l’agressió, i al cap de 14 dies d’iniciar-se l’observació, el
certificat veterinari.
e) Comunicar a l’Ajuntament o a la Policia Local qualsevol incidència que es
produeixi (mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal) durant
el període d’observació de l’animal.
2. Quan les circumstàncies ho aconsellin i quan així ho consideri necessari
l’autoritat municipal, aquesta podrà obligar a recloure l’animal agressor en les
caneres municipals o en un altre establiment adequat durant el període
d’observació veterinària. Les despeses de l’estada de l’animal a la canera o
a l’establiment designat aniran a càrrec del propietari o responsable de
l’animal.
TÍTOL III. CONVIVÈNCIA A LA CIUTAT
Capítol I. Condicions generals
Article 21. Molèsties a la via pública i als espais públics o privats
Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel seu
comportament i les molèsties que se’n puguin derivar. Aquesta obligació s’ha de
complir les 24 hores, tant al propi domicili com a la via pública i als espais públics
o privats.
Article 22. Abocament de sofre i substàncies químiques
Està prohibit dipositar substàncies químiques dissuasives d’animals com el sofre
i similars, entre altres, en façanes, cantonades i espais públics.
Només estan permesos els productes degudament registrats que no comportin
riscos per a la salut, la integritat física dels animals ni el medi ambient.
Capítol II. Animals a les vies i espais públics
Article 23. Condicions per la conducció d’animals a les vies i espais públics

1. A les vies i/o espais públics, tot incloent també les parts comunes dels
habitatges plurifamiliars i col·lectius, els transports públics i els llocs i espais
de concurrència pública en general, els animals han d’anar acompanyats i
conduïts per persones que els mantinguin subjectes i puguin respondre del
comportament de l’animal en tot moment. En els indrets especialment
condicionats per l’autoritat municipal (com els espais pipi-cans, àrees
d’esbarjo de gossos i can-espais) es podran tenir els gossos deslligats.
2. Els mètodes de subjecció utilitzats no han de provocar dany físic ni lesions a
l’animal i han de ser adients a l’espècie i la raça. Les corretges o cadenes
han de tenir una extensió suficient per permetre el moviment de l’animal, així
com el control per part de la persona que el condueix per evitar que l’animal
causi molèsties a la resta de persones o animals, que posi en risc la circulació
viària, o pugui accedir a espais o establiments no permesos. Els collars i els
arnesos que subjectin els animals han de ser proporcionals a la talla i a la
força de l’animal i no han de canviar de diàmetre un cop fixats. Estan prohibits
els collars estranguladors que funcionen provocant asfíxia i amb elements
punxants, els collars que provoquen descàrregues elèctriques o qualsevol
altra característica que afecti el benestar de l’animal; s’exceptuen els casos
en què el seu ús formi part d’una teràpia de reeducació conductual limitada
en el temps, en els termes previstos a l’article 12.4.
3. Les persones propietàries o conductores d’animals estan obligades a
respectar en tot moment les indicacions dels cartells municipals i la
senyalització informativa i normativa relativa als animals que hi hagi arreu del
municipi.
Article 24. Recollida i neteja de les deposicions d’animals a l’espai públic
1. Les persones conductores d’animals han d’adoptar les mesures necessàries
per evitar que les seves mascotes orinin a les façanes i portals dels edificis o
a les zones enjardinades de la ciutat.
2. Les persones conductores d’animals estan obligades a recollir les
deposicions i a netejar la part de la via, l’espai públic o el mobiliari urbà que
hagi resultat afectat. S’hi inclouen també els pipicans, les àrees de gossos,
els solars, els camins rurals i en general qualsevol espai obert d’ús públic.
3. Els excrements recollits s’han de dipositar als contenidors de rebuig i a les
papereres, utilitzant bosses ben tancades.
4. Les persones conductores d’animals estan obligades a portar sempre que
surtin a la via i l’espai públic bosses o embolcalls per recollir els excrements
de les seves mascotes, així com una ampolla o bidó amb aigua per abocarla sobre les miccions de les seves mascotes per tal de diluir-les i minimitzar
els danys sobre els espais o béns afectats.
Article 25. Zones verdes
1. L’accés dels animals a zones verdes públiques dependrà del tipus i l’espai,
d’acord amb la catalogació següent:
a) Parc. Espai generalment gran amb una part important de superfície
transitable. Es permet la presència de gossos a tot l’espai transitable,

sempre que la persona responsable en tingui cura i el porti lligat i sota
control.
b) Verd viari. Parterres, jardineres, rotondes i mitjaneres enjardinades. No
hi està permesa la presència d’animals.
c) Zones d’ús públic específic. Àrees de joc infantil i àrees d’esport
delimitades. No hi està permès l’accés d’animals, llevat que sigui un espai
que se’ls hagi reservat especialment.
d) Camins i espais no urbans. Es permet la presència d’animals a l’espai
transitable, sempre que el responsable de l’animal en tingui cura i el porti
lligat i sota control.
2. Es prohibeix rentar amb sabó o altres productes o efectuar altres activitats
d’higiene corporal als animals a la via pública, en espais públics, fonts i a les
lleres de rius i rieres.
3. Es prohibeix que els animals beguin tocant amb el morro directament l’aixeta
o la sortida d’aigua de les fonts públiques d’ús humà. Es garantirà l’existència
de fonts canines als pipicans, a les àrees de gossos i a d’altres indrets de la
ciutat.
Article 26. Pipicans i àrees d’esbarjo de gossos i parcs canins
1. Definicions:
a) Pipicans. Són zones establertes per l’Ajuntament i destinades als gossos
perquè hi puguin fer les seves necessitats fisiològiques. Els gossos hi
podran romandre solts, sempre que estiguin acompanyats de les
persones propietàries o conductores. Els gossos anomenats
potencialment perillosos podran accedir-hi amb morrió.
b) Àrees d’esbarjo de gossos. Són els espais tancats destinats
exclusivament a l’esbarjo dels gossos. Els gossos hi podran romandre
solts, sempre que estiguin acompanyats de les persones propietàries o
conductores. Els gossos anomenats potencialment perillosos podran
accedir-hi amb morrió.
c) Parcs canins. L’Ajuntament pot autoritzar zones àmplies al municipi per
a l’esbarjo dels animals de companyia en horaris determinats, on podran
romandre solts, sempre que estiguin acompanyats de les persones
propietàries o conductores. Els gossos anomenats potencialment
perillosos podran accedir-hi amb morrió.
d) Parcs i espais lliures d’animals. L’Ajuntament pot establir espais urbans
d’accés públic, on no s’hi permeti la presència d’animals de companyia.
Aquests espais hauran d’estar degudament senyalitzats.
2. Ús dels pipicans, les àrees d’esbarjo de gossos i els parcs canins:
a) Cal habilitar, sempre que sigui possible, bancs, fonts d’aigua, jocs,
papereres i il·luminació adequada.
b) Han de disposar d’un panell informatiu on constin les normes d’ús
establertes per aquesta ordenança, un telèfon de denúncia en cas que es

detecti qualsevol inconvenient i un telèfon de denúncia de qualsevol
desperfecte que puguin detectar els usuaris.
c) És obligatori recollir les deposicions dels animals.
d) Aquests espais han de garantir la seguretat dels animals i de les persones,
i també evitar la fugida o les pèrdues dels animals. Les persones
propietàries o posseïdores han de vigilar els seus animals de companyia
i evitar molèsties a les persones i a altres animals que comparteixin
l’espai.
e) Les persones propietàries o posseïdores dels animals són responsables
legals davant de qualsevol tipus de dany que es pugui ocasionar a les
instal·lacions o a altres persones i animals.
3. L’ús dels pipicans i de les àrees de gossos, definits als punts 1a i 1b d’aquest
article, queda sotmès, a més del que exposa el punt 2n anterior, als aspectes
següents:
a) Són recintes d’ús exclusiu de mascotes canines.
b) Els gossos han d’estar acompanyats en tot moment de la persona que en
sigui propietària o posseïdora. Han d’estar vigilats constantment, per la
qual cosa queda absolutament prohibit deixar-los sols a l’àrea sense
vigilància.
c) Solament hi poden entrar aquells animals que estiguin censats, duguin
microxip i compleixin la normativa vigent en matèria higienicosanitària.
d) La porta ha de romandre tancada en tot moment.
e) Els gossos han d’entrar i sortir de l’àrea subjectats amb corretja i no es
poden deixar anar fins a haver tancat la porta. Cal subjectar-los novament
amb la corretja abans d’obrir la porta per sortir.
f) Els animals han de portar el collaret posat en tot moment per facilitar la
seva separació en cas d’enfrontament.
g) Els gossos potencialment perillosos han d’entrar al recinte amb morrió.
h) Si un animal es mostra agressiu, ha d’abandonar l’àrea immediatament.
Article 27. Alimentació d’animals a l’espai públic i zones privades
Amb l’objectiu d’evitar la proliferació d’animals incontrolats al municipi, es
prohibeix donar aliments als animals a les vies públiques o en espais públics.
En el cas dels animals salvatges urbans, la prohibició de donar aliments es fa
extensiva també a les zones privades exteriors: portals, finestres, terrasses i
balcons.
Estan exemptes d’aquesta prohibició les persones autoritzades per l’Ajuntament
en les colònies controlades.
Les persones que regularment alimentin animals en espais privats seran
considerades posseïdores d’aquests animals, i conseqüentment hauran
d’atendre les obligacions i responsabilitats que legalment els corresponguin.

Capítol III. Presència d’animals de companyia en edificis públics,
transports públics i establiments
Article 28. Prohibició de la presència d’animals de companyia en
determinats espais d’establiments i instal·lacions
Es prohibeix l’entrada i permanència d’animals de companyia als espais
següents:
a) Les zones de manipulació d’aliments i les zones d’accés exclusiu del
personal dels restaurants, els bars, les cafeteries i els altres llocs destinats
a la restauració.
b) Les sales d’operacions, els espais on es duen a terme les cures i els
tractaments dels serveis d’urgències, les zones de cures intensives o
qualsevol altra zona que per la seva funció hagi de restar en condicions
higièniques especials.
c) L’aigua de les piscines.
Article 29. Regulació de la presència d’animals de companyia als
establiments i les instal·lacions
1. Les persones propietàries d’establiments públics com hotels, pensions,
restaurants, bars, bars restaurant, comerços i similars, segons el seu criteri,
podran prohibir l’entrada i permanència d’animals de companyia en llurs
establiments, llevat que es tracti de gossos pigall, d’assistència, d’utilitat
pública, de les forces i cossos de seguretat, la presència dels quals no pot
ser prohibida.
2. Les persones propietàries d’aquests establiments han de senyalitzar amb una
placa indicadora la prohibició d’entrada amb animals de companyia.
3. En cap cas es permet l’accés d’animals de companyia a les zones d’aquests
establiments on es preparin, manipulin o emmagatzemin productes
alimentaris.
4. Es permetrà l’accés d’animals de companyia als equipaments municipals i
establiments de concurrència pública on l’accés amb animals no estigui
específicament prohibit o condicionat, sota la responsabilitat de les persones
propietàries o posseïdores, sempre que els animals es trobin en condicions
higienicosanitàries i de salut adequades.
Article 30. Condicions per la presència d’animals de companyia en
transports públics
1. Es permet l’accés d’animals de companyia en transports públics, sota la
responsabilitat de les persones propietàries o posseïdores, sempre i quan el
seu volum ho permeti, i es garanteixin les condicions higienicosanitàries i de
seguretat previstes per la normativa vigent, i amb la documentació
corresponent.
2. Els gossos hauran d’anar lligats, i amb el morrió posat si s’escau. Els gats i
les fures s’hauran de traslladar a l’interior de cistelles de transport, o altres

mitjans homologats per aquest ús. I sempre d’acord amb les disposicions
vigents del servei de transports i de les autoritats competents.
3. Els gossos pigall, els d’assistència i els declarats d’utilitat pública podran
circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin
acompanyats per la persona propietària o el personal de seguretat i gaudeixin
de les condicions higienicosanitàries i de seguretat previstes per la normativa
vigent.
Capítol IV. Gossos d’assistència i d’utilitat pública
Article 31. Normativa específica
La tinença, el manteniment i l’ús dels gossos d’assistència i utilitat pública ve
determinada per la seva normativa específica.
Article 32. Gossos d’assistència i utilitat pública als llocs, els locals, els
establiments, els allotjaments, els transports i els espais públics o d’ús
públic
Les persones que portin gossos d’assistència poden accedir als espais següents,
tant públics com privats:
a) Llocs, locals i establiments d’ús públic:
-

Els descrits per la normativa vigent en matèria d’espectacles, activitats
recreatives i establiments públics.

-

Els establerts per la normativa vigent en matèria de serveis socials.

-

Els centres d’esbarjo i temps lliure.

-

Les instal·lacions esportives, incloses les piscines fins al marge de la zona
d’aigua.

-

Els centres oficials, inclosos els edificis judicials.

-

Els centres d’ensenyament de tots els nivells, tant públics com privats.

-

Els centres sanitaris i assistencials, tant públics com privats.

-

Els despatxos i les oficines de professionals liberals.

-

Els centres religiosos.

-

Els museus i els locals d’ús públic o d’atenció al públic.

-

Els espais d’ús general i públic de les estacions de qualsevol tipus de
transport

-

públic o d’ús públic, dels aeroports i dels ports.

-

Qualsevol altre lloc, local o establiment d’ús públic o d’atenció al públic.

b) Allotjaments i altres establiments turístics: hotels, albergs, campaments,
bungalous, apartaments, càmpings, balnearis, parcs aquàtics, d’atraccions,
temàtics i zoològics, i establiments turístics en general.

c) Transports públics: qualsevol tipus de transport col·lectiu d’ús públic
municipal.
d) Rius i altres superfícies o masses d’aigua.
e) Espais naturals de protecció especial on es prohibeixi expressament l’accés
amb gossos.
Capítol V. Control i recollida d’animals
Article 33. Recollida d’animals perduts o abandonats
1. Té la consideració d’animal perdut o abandonat l’animal de companyia que
no va acompanyat de cap persona, ni duu, en el cas de l’animal abandonat,
cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o
posseïdora. També es considera animal abandonat l’animal perdut, quan
transcorregut el termini de vint dies des de la notificació de la seva recollida,
la persona propietària o posseïdora no l’hagi recollit ni hagi iniciat els tràmits
de recollida.
2. Correspon a l’Ajuntament de Figueres recollir, acollir i controlar els animals
perduts o abandonats al municipi, a fi de garantir al màxim el seu benestar.
Els animals perduts o abandonats seran recollits pels serveis municipals.
L’Ajuntament pot concertar amb entitats externes i/o cases d’acollida la
prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, la seva cura,
acollida i el seu manteniment i custòdia.
3. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals solts, siguin o no
abandonats, per les vies i/o espais públics té l’obligació de comunicar-ho a
l’Ajuntament perquè puguin ser recollits i acollits al lloc més adient, segons
l’estat físic o psíquic que presenti l’animal.
4. Les persones que a títol propi recullin un animal perdut o abandonat a la via
pública, ho han de comunicar en el termini màxim de 24 hores a l’Ajuntament
o a la Policia municipal per tal de traslladar-lo al centre d’acollida o a la casa
d’acollida més adient; en cas contrari, s’entendrà que la persona que l’ha
recollit n’és la posseïdora. L’Ajuntament, assessorà a la persona posseïdora
i li indicarà les obligacions i responsabilitats que legalment li corresponguin,
a fi de garantir el benestar de l’animal recollit.
5. Els serveis municipals faran el possible per localitzar les persones
propietàries mitjançant la identificació per retornar-los immediatament.
6. Els animals sense identificació o que no s’hagi pogut localitzar
immediatament el propietari i a criteri de l’Ajuntament de Figueres, seran
traslladats al centre municipal d’acollida d’animals o a d’altres establiments
adequats (cases d’acollida, residències canines, centres de teràpia) fins que
siguin recuperats per les persones propietàries o siguin adoptats.
7. La persona propietària té l’obligació de recollir el seu animal del centre
d’acollida i de fer-se càrrec de les taxes i de les despeses generades el seu
manteniment, independentment de les sancions pertinents que li puguin ser
aplicades.

8. El termini màxim per recuperar l’animal és de vint dies; si transcorregut aquest
termini la persona propietària no ha recollit l’animal, es considerarà que l’ha
abandonat, fet que suposa una infracció de la normativa, i l’animal podrà ser
acollit temporalment o adoptat per una tercera persona. L’Ajuntament de
Figueres, determinarà el destí de l’animal, segons les seves característiques
i vetllant sempre pel seu benestar.
9. En el cas dels animals sense identificació, la persona propietària ha
d’acreditar-ne la propietat presentant la cartilla sanitària de l’animal. El centre
de recollida lliura l’animal amb la identificació corresponent, desparasitat,
vacunat i esterilitzat (si no ho està) i la persona propietària ha de fer-se càrrec
de totes les despeses originades, així com els requisits establerts legalment.
10. En cas d’un gos potencialment perillós, la persona propietària també haurà
d’acreditar que disposa de llicència administrativa per a la tinença i conducció
de gossos potencialment perillosos o bé tramitar-la prèviament a la
recuperació de l’animal, i que disposa de la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil o bé contractar-la prèviament a la recuperació de l’animal.
11. En cas de pèrdua o robatori d’un animal resident al terme municipal, les
persones propietàries o posseïdores estan obligades a comunicar-ho en un
termini de 48 hores des del moment en què es tingui constància dels fets, a
l’Ajuntament de Figueres i al del terme municipal on s’hagi produït la pèrdua.
Cal aportar la documentació identificativa de l’animal.
12. Adopció i acollida d’animals:
a) Es podran donar en adopció els animals de companyia abandonats
mitjançant entitats i associacions de protecció i defensa dels animals i
comunicant-ho al departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Figueres i només a persones particulars sempre i quan es limitin a tenirlos com a animals de companyia, no tinguin ànim de lucre i garanteixin el
benestar de l’animal.
b) Resten exclosos de la donació mitjançant les entitats referides
anteriorment els supòsits de donació entre familiars.
c) Els animals adoptats seran revisats veterinàriament, desparasitats,
vacunats, esterilitzats i identificats prèviament al lliurament en adopció i
les despeses que s’originin aniran a càrrec de la persona adoptant. Es
lliurarà l’animal juntament amb un document acreditatiu de l’adopció i de
les condicions de la mateixa. L’Ajuntament de Figueres, podrà bonificar
tot o part del cost a fi de promoure les adopcions.
d) Tanmateix es podran donar en acollida animals de companyia sempre que
es compleixin els requisits establerts als apartats anteriors i es realitzi per
mitjà de les cases d’acollida regulades i autoritzades.
13. Els animals malalts, ferits o morts en la via pública seran retirats pels serveis
municipals. Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho a l’Ajuntament o a les
dependències de la Guàrdia Urbana a fi que l’animal pugui ser retirat al més
aviat possible. El servei municipal que faci la recollida de l’animal tindrà a la
seva disposició un lector de microxips per verificar si l’animal està
degudament identificat; en cas afirmatiu, es comprovarà si està donat d’alta
en el Registre general d’animals de companyia per poder contactar amb el

seu titular. En cas de mort de l’animal a la via pública, el servei municipal que
faci la recollida emmagatzemarà el cos en les condicions establertes per les
autoritats sanitàries fins que s’hagi pogut contactar amb la persona
propietària; si això no ha estat possible o bé l’animal no està identificat, es
farà càrrec de la seva incineració.
Article 34. Renúncia a la tinença per part de les persones propietàries
Les persones que no puguin tenir un animal del qual siguin propietàries o
responsables han de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament per tal que els
serveis municipals el recullin i l’acullin.
Les despeses i les taxes que es generin per la recollida, la identificació, les cures,
la desparasitació, la vacunació, l’esterilització, el manteniment i, si escau,
l’eutanàsia i la posterior eliminació del cadàver de l’animal aniran a càrrec de la
persona que en sigui propietària.
Article 35. Control d’animals salvatges urbans i plagues
1. Tenen consideració d’animals salvatges els animals que viuen compartint
territori geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles.
Tenen consideració de plaga el conjunt d’éssers vius que per la seva
abundància i/o les seves característiques poden ocasionar problemes
sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones.
2. L’Ajuntament de Figueres pot fer, en l’àmbit públic, controls específics de
poblacions d'animals que per la seva abundància i/o les seves
característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis
a les persones, als animals o al medi ambient.
3. Els mètodes de control emprats seran els previstos per la normativa vigent, i
es portaran a terme per part de personal degudament qualificat.
4. Els controls de plagues que s’apliquin a la via pública i en equipaments
municipals seguiran programes basats en els principis del control integrat de
plagues, prioritzant les mesures preventives i minimitzant l’ús de productes
tòxics i evitant el patiment animal.
5. Les persones propietàries dels espais privats (habitatges, edificis, solars,
terrenys, etc.) tenen la responsabilitat de mantenir-los en condicions
adequades de neteja i salubritat, i de prendre les mesures necessàries per
evitar la possible proliferació de plagues. En els casos d’infestació han de
contractar, a títol particular o per requeriment municipal els serveis
d’empreses de control de plagues degudament autoritzades i registrades per
combatre les plagues.
6. Totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’espais,
béns o objectes susceptibles de crear les condicions de proliferació del
mosquit tigre o d’altres mosquits han de fer-ne una gestió correcta per evitarne la presència i evitar l’abandó, definitiu o temporal, tant a l’espai públic com
al privat, de contenidors i objectes que puguin acumular aigua (per exemple:
pneumàtics, ampolles, llaunes, bosses o lones de plàstic, fonts ornamentals,
ornaments de jardí, etc.), i per tant s'hi pugui reproduir el mosquit tigre. Les

actuacions correctores que hagi d’emprendre legalment l’Ajuntament en cas
d’incompliment seran executades de forma subsidiària.
7. En el cas de les plagues d’aus urbanes, les persones propietàries d’immobles
han de prendre les mesures necessàries per evitar la instal·lació, la
nidificació, la cria o el patiment d’aquestes aus en els seus habitatges o
propietats.
Capítol VI. Colònies controlades de gats ferals
Article 36. Característiques i requisits de les colònies controlades de gats
ferals
1. Una colònia de gats ferals consisteix en l’agrupació controlada de gats
ensalvatgits, sense persona propietària o posseïdora coneguda, que
conviuen en un espai públic o privat.
2. En aquestes colònies es procedeix al sanejament dels animals, i es controla
la natalitat dels seus membres mitjançant l’esterilització d’aquests i es
milloren les condicions de salubritat dels indrets on s’ubiquen. Pel que fa a
l’esterilització dels gats i gates ferals es fa d’acord amb el mètode CER.
3. A fi d’evitar sobrepoblacions, problemes de salut pública i de convivència
ciutadana, i per tal de respectar la forma de viure i garantir les condicions
sanitàries i de benestar dels gats de carrer, l’Ajuntament de Figueres pot
establir colònies controlades en determinats indrets del municipi.
4. L’Ajuntament, és el responsable del manteniment correcte dels animals que
formen la colònia i del seu benestar, i el pot portar a terme el mateix consistori
o mitjançant la contractació o conveni amb entitats externes legalment
constituïdes o d’empreses especialitzades, o bé, mitjançant voluntaris,
associacions o entitats interessades.
5. Els indrets on ubicar les colònies controlades de gats de carrer seran
determinats per l’Ajuntament de Figueres tenint en compte la proximitat de
zones sensibles, com són els centres educatius o esportius, les zones i parcs
de jocs infantil, els centres sanitaris, les instal·lacions alimentàries i els espais
d’interès natural. I en cas de no ser adequats, es donaran de baixa o es
proposaran reubicacions.
6. El control d'aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament
dels animals, per a la qual cosa es controlarà la natalitat de la colònia
mitjançant la seva esterilització i es milloraran les condicions de salubritat dels
indrets on s’ubiquen. L’alimentació i la medicació dels animals a les colònies
correspon exclusivament a les persones i entitats autoritzades per
l’Ajuntament i les esterilitzacions les farà personal veterinari qualificat.
7. L’Ajuntament podrà ubicar a la via pública menjadores de fusta o qualsevol
altre material per a ordenar les tasques d’alimentació de les colònies de gats
i mantenir l’espai públic en condicions adequades.
8. En cap cas es pot utilitzar una colònia de gats de carrer per dipositar o
abandonar gats domèstics, ni les seves cries.

9. Resta prohibida la captura i apropiació sense autorització municipal dels gats
de carrer de Figueres.
10. Resta prohibit danyar i molestar els gats ferals i només les persones
autoritzades podran efectuar activitats de captura en el marc de les
actuacions de sanejament que es determinin.
Article 37. Registre de persones autoritzades pel control de colònies de
gats
1. L’alimentació dels gats de les colònies controlades només es pot realitzar per
part de les persones voluntàries inscrites al Registre de persones
autoritzades pel control de colònies de gats de carrer de Figueres, les quals
han de tramitar la sol·licitud mitjançant una instància de l’Ajuntament i complir
amb els requisits que s’estableixin segons la tramitació i el programa de
control vigent.
2. Les persones voluntàries inscrites al Registre han de comprometre’s a
col·laborar de forma voluntària en el programa de control de colònies de gats
vigent i a realitzar les tasques diàries de cura i alimentació dels gats
encomanades per l’Ajuntament, l’empresa o l’entitat responsable, complint en
tot moment amb les normes i polítiques que s’estableixin.
3. Amb caràcter general, les normes bàsiques per a l’alimentació dels gats de
colònies controlades són les següents:
a) L’alimentació s’ha de fer amb pinso sec, netejant les restes de menjar
diàriament.
b) Es prohibeix deixar recipients, mantes o d’altres elements i deixalles en
els punts d’alimentació, excepte si es troben dins d’una caseta o
menjadora autoritzada per l’Ajuntament de Figueres.
c) Es prohibeix deixar quantitats de pinso excessives o posar aliments
diferents del pinso sec, aigua i aliment tou específic per a gats, com restes
de menjar casolà, llet, etc.
d) Es prohibeix alimentar en els espais considerats sensibles: al voltant de
centres educatius, centres sanitaris, parcs infantils, zones forestals,
cursos fluvials, etc.
e) Es prohibeix instal·lar nous punts d’alimentació sense permís de
l’Ajuntament.
4. En cas que es produeixi l’incompliment d’aquestes normes, l’autoritat
municipal pot requerir a la persona cuidadora i alimentadora responsable
perquè retiri i netegi l’espai afectat.
5. Qualsevol persona voluntària pot ser donada de baixa del Registre i perdre
l’autorització per alimentar els gats de carrer, quan concorrin raons d’interès
públic o per incompliment de les normes o polítiques establertes.
TÍTOL
IV.
CONSIDERACIONS
POTENCIALMENT PERILLOSOS

ESPECÍFIQUES

PER

GOSSOS

Capítol I. Definició
Article 38. Definició de gossos potencialment perillosos
1. Als efectes d’aquesta ordenança tenen la consideració d’animals
potencialment perillosos tots aquells que mostren de forma individual una
conducta d’amenaça o d’agressió sense provocació constatada o responen
agressivament sense cap estímul extern, previ informe o peritatge veterinari;
també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter general, per a
l’espècie o raça amb independència de l’agressivitat individual.
2. Segons estableix l’article 1r de la Llei de la Generalitat de Catalunya 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, tindran la consideració de gossos potencialment perillosos i els
serà d’aplicació l’esmentada Llei aquells que presentin una o més de les
següents característiques:
a) Gossos que pertanyin a una de les següents races o els seus
encreuaments:
-

Bullmastiff.

-

Dòberman.

-

Dog argentí.

-

Dog de Bordeus.

-

Fila brasiler.

-

Mastí napolità.

-

Pit bull terrier.

-

Presa canari.

-

Rottweiler.

-

Staffordshire bull terrier.

-

Terrier de Staffordshire americà.

-

Tosa inu o japonès.

-

Akita inu.

-

Aquelles noves races que es puguin establir per llei.

b) Complementàriament, també tindran aquesta consideració i efectes legals
els gossos de la raça American bully.
c) Gossos amb unes característiques que es corresponguin amb totes o la
majoria de les que figuren a l’annex II del RD 287/2002 de 22 de març, de
la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, quan una acta dels agents de
l’autoritat ho apreciï i un informe veterinari ho corrobori:
-

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica,
agilitat, vigor i resistència.

-

Caràcter marcat i gran valor.

-

Pèl curt.

-

Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu
entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.

-

Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ampli i galtes grans,
musculoses i bombades.

-

Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

-

Coll ample, musculós i curt.

-

Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat
i curt.

-

Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats
posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant
un angle moderat.

Capítol II. Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos
Article 39. Tramitació de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos
1. La tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos
requereix l’obtenció prèvia de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos. Aquesta llicència serà
personal i no quedarà vinculada a cap gos concret.
2. Aquesta llicència l’emet l’ajuntament del municipi on resideix la persona
que vol obtenir-la.
3. L’obtenció o la renovació de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos requereix el compliment
dels requisits següents:
a) Ser major d’edat.
b) No haver estat condemnat o condemnada per delictes d’homicidi, lesions
o 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 o privada per resolució judicial del dret a la tinença
d’animals potencialment perillosos. Si la persona interessada ho autoritza
expressament en el formulari de sol·licitud de la llicència, l’Ajuntament de
Figueres consultarà la inexistència d’antecedents penals a través de la
plataforma d’intercanvi d’informació entre administracions públiques. En
cas que la persona interessada no autoritzi aquesta consulta, o també en
cas que la persona tingui algun antecedent penal, caldrà que sol·liciti
directament al Ministeri de Justícia un certificat dels seus antecedents
penals i l’aporti juntament amb la sol·licitud de la llicència.
c) No haver estat sancionat o sancionada per infraccions greus o molt greus
amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3
de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. No obstant

això, no serà impediment per a l’obtenció o, si escau, la renovació de la
llicència haver estat sancionat o sancionada amb la suspensió temporal
d’aquesta llicència, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció
de suspensió anteriorment imposada s’hagi complert íntegrament.
Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt
greus que hagin comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10
i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. A aquest
efecte, cal presentar una declaració jurada de la persona interessada si
no ha estat sancionada per infraccions greus o molt greus.
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos
potencialment perillosos. S’acreditarà mitjançant l’aportació d’un certificat
emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos
de conduir autoritzats pel Departament de Salut.
e) Presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers. La quantitat de la cobertura ve establerta per llei. La pòlissa ha
d’incloure les dades d’identificació de l’animal i tenir una validesa mínima
d’un any. La persona titular de la llicència ha de presentar anualment a
l’Ajuntament el rebut del pagament de la pòlissa d’assegurança
obligatòria. L’Ajuntament podrà requerir a la persona titular de la llicència
que en qualsevol moment acrediti documentalment el pagament de la
pòlissa. En cas que doni de baixa la pòlissa perquè s’ha contractat una
altra de nova, caldrà que presenti la nova pòlissa a l’Ajuntament i n’acrediti
el pagament.
f) Fer el pagament de la taxa per a l’expedició de la llicència municipal per
a la tinença i la conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
4. Les persones que estan al càrrec, tenen cura o passegen gossos
potencialment perillosos que no són de la seva propietat (personal
d’establiments de venda d’animals, centres de cria, de centres de
recollida, de residències canines, voluntaris de protectores d'animals,
etc.), també tenen l’obligació de disposar d’una llicència de conducció de
gossos potencialment perillosos, amb els mateixos requisits que les
persones propietàries d’aquests tipus de gossos. No obstant això, el
compliment del requisit d’aportar la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil, serà substituït per la presentació d’una declaració
responsable en la qual aquesta persona ha verificat degudament que la
persona o l’entitat propietària del gos que vol conduir té contractada la
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i la té al corrent de
pagament.
5. L’Ajuntament lliurarà a la persona titular de la llicència municipal un carnet
on constaran les dades de la persona propietària o conductora.
Article 40. Validesa de la llicència i terminis de renovació
1. Segons el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, la llicència té un període de
vigència de 5 anys, que es pot renovar a petició del titular per períodes
successius del mateix termini. No obstant això, la llicència perdrà la vigència

en el moment en què la persona que en sigui titular deixi de complir qualsevol
dels requisits exigits.
La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència
administrativa en vigor, acordada en via judicial o administrativa seran causa
per denegar l’expedició d’altra nova o la renovació de la que es té, fins que
aquestes s’hagin aixecat.
Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència ha de ser
comunicada pel seu titular en un termini de 15 dies a comptar de la data en
què es produeixi.
2. La renovació de la llicència requerirà el compliment dels mateixos requisits
que la seva obtenció. En cas que la pòlissa de responsabilitat civil sigui la
mateixa que la del moment en què es va sol·licitar la llicència, no caldrà
tornar-la a presentar, però sí acreditar que es troba al corrent de pagament.
Capítol III. Convivència en espai públic i mesures de seguretat dels gossos
potencialment perillosos
Article 41. Gossos potencialment perillosos en espais públics
1. Les persones conductores i posseïdores de gossos considerats
potencialment perillosos han de portar sempre el carnet acreditatiu de
l’atorgament de la llicència de la tinença i/o conducció de gossos
potencialment perillosos quan els portin per la via pública, o bé la notificació
de l’atorgament de la llicència.
2. Els gossos potencialment perillosos, a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic
en general, han d’anar sempre lligats amb una cadena o corretja no
extensible de menys de 2 metres i arnès, collar o qualsevol altre mètode de
subjecció que no provoqui dany físic ni lesions a l’animal, adient a la raça. A
més, han de dur obligatòriament un morrió homologat i apropiat segons la
raça.
3. Els morrions han de ser adequats a la raça; i han de permetre a l’animal obrir
la boca a l’interior, però han d’estar tancats per impedir les mossegades. En
cap cas poden limitar la respiració de l’animal.
4. No es pot portar més d’un d’aquests gossos per persona a la via pública.
TÍTOL IV. IDENTIFICACIÓ i CENS MUNICIPAL
Article 42. Identificació
1. Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant el sistema
d’identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat, o bé
amb altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
2. La persona o l'entitat responsable de la identificació de l'animal ha de lliurar
a la persona posseïdora de l'animal la documentació acreditativa on constin
les dades d’identificació de l’animal. Així mateix, en el termini de 20 dies, ha

de comunicar les dades de la identificació al Registre general d’animals de
companyia, que és gestionat pel departament competent en matèria de medi
ambient de la Generalitat de Catalunya.
3. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que
provinguin d’altres comunitats autònomes o de fora de l’Estat i que
esdevinguin residents a Catalunya han de validar la identificació dels animals.
4. La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i
obligatori per fer qualsevol transacció de l'animal, d’acord amb la normativa
vigent, i així ha de constar en la documentació relacionada.
5. Els gossos, els gats i les fures han de dur d'una manera permanent pels
espais o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà
adaptat al collar en què ha de constar el nom de l'animal i les dades de la
persona que n'és posseïdora o propietària. Aquesta informació podrà figurarhi escrita directament a la placa o podrà ser consultada a través de sistemes
tecnològics que estiguin a l'abast general de la ciutadania, com per exemple
a través d'un codi QR.
Article 43. Cens municipal d’animals de companyia
1. El Cens municipal d’animals de companyia està constituït pels gossos, els
gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi de Figueres. Al
cens hi consten les dades d'identificació de l'animal i les dades de la persona
posseïdora o propietària previstes a la normativa reguladora.
2. El Cens municipal d’animals de companyia de l’Ajuntament de Figueres
queda integrat plenament dins del Registre general d’animals de companyia,
que és gestionat pel departament competent en matèria de medi ambient de
la Generalitat de Catalunya.
3. La persona propietària o posseïdora d'un animal de companyia haurà de
comunicar a l’administració pública el seu naixement, la seva adquisició, el
seu canvi de residència, la seva mort o qualsevol altra modificació de les
seves dades identificatives. El termini màxim per comunicar-ho serà de trenta
dies, excepte en el naixement de l’animal que el termini serà de tres mesos.
La comunicació es podrà fer directament a l’Ajuntament de Figueres perquè
ho faci constar en el Cens municipal d’animals de companyia –integrat dins
del Registre general d’animals de companyia–, o bé es podrà fer
indirectament a través de la persona o entitat responsable de la identificació
de l’animal qui ho haurà hagut de comunicar a la Generalitat de Catalunya
perquè ho faci constar en el Registre general d’animals de companyia. En
ambdós casos, la persona propietària o posseïdora és la responsable
d’assegurar-se que la comunicació ha estat efectiva mitjançant l’obtenció d’un
justificant acreditatiu.
4. La persona propietària o posseïdora d'un animal de companyia està obligada
a comunicar la seva desaparició a l'ajuntament on aquest estigui censat en
un termini màxim de quaranta-vuit hores.
Article 44. Esterilització

1. Els animals de companyia, inclosos els gossos potencialment perillosos,
s'han d’esterilitzar en qualsevol venda o transacció, d’acord amb la normativa
vigent. Les esterilitzacions, s’hauran de fer per un veterinari col·legiat o una
veterinària col·legiada, per garantir els mínims efectes fisiològics i de
comportament de l’animal.
2. Es recomana l’esterilització de tots els animals de companyia. Tanmateix, les
persones propietàries de gossos potencialment perillosos tenen l’obligació
d’esterilitzar els seus animals i acreditar-ho documentalment al registre
censal municipal. Les persones titulars de gossos potencialment perillosos
que no estiguin esterilitzats en el moment de la seva inscripció en el registre
censal i aquells que hagin adquirit aquesta condició posteriorment, tindran un
termini de 30 dies per complir amb aquesta obligació i acreditar-ho
documentalment; en el cas dels cadells el termini s’amplia fins els 7 mesos
d’edat del gos. En cas que l’esterilització sigui contraindicada per raons
d’edat, comportamentals, de salut, de benestar animal, etc., la persona titular
de l’animal també ha d’acreditar documentalment la no intervenció mitjançant
un informe veterinari que ho determini específicament.
3. S’estableix la necessitat d’esterilitzar obligatòriament altres espècies
d'animals domèstics i exòtics com els rosegadors (conills porquins, hàmsters,
ratolins, etc.) per raó de la seva protecció, per raons de seguretat de les
persones o béns, o per raons ambientals o de control sanitari i per evitar
abandonaments.
TÍTOL VII. NUCLIS ZOOLÒGICS, CERTÀMENS I CONCENTRACIONS
D’ANIMALS VIUS.
Capítol I. Regulació nuclis zoològics
Article 45. Activitats que requereixen inscripció als nuclis zoològics
Estan obligats a inscriure’s al Registre de nuclis zoològics de la Generalitat les
persones o entitats que realitzin les activitats descrites en l’article 3 de la Llei de
nuclis zoològics de Catalunya, de 28 de novembre de 1988 i previstes al Text
refós de la Llei de protecció dels animals, entre ells, els següents establiments:
a) Centres de cria.
b) Residències i refugis.
c) Escoles d’ensinistrament.
d) Centres de recollida d’animals.
e) Gosseres esportives.
f) Centres d’importació d’animals.
g) Botigues d’animals.
Article 46. Requisits corresponents als nuclis zoològics
Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:

1. Complir amb allò que estableix l’Ordenança d’intervenció municipal
d’activitats o, en el seu cas, en qualsevol altre règim d’intervenció
administrativa al qual restin sotmesos.
2. Inscriure's en el Registre de Nuclis Zoològics del departament competent en
matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya.
3. Complir amb els requisits de funcionament mínims que estableix la normativa
vigent i amb els requisits específics en relació a les instal·lacions per al
manteniment d'animals de companyia, als establiments de venda d'animals i
centres de cria o importació d'animals; en especial:
a) Disposar del llibre de registre d’entrades i sortides d’animals, el qual ha
d'incloure les dades relatives a l'origen, la identificació, la data
d’esterilització i la destinació dels animals; ha d’estar permanentment
actualitzat i a disposició de l'Administració competent.
b) Complir amb les normatives sectorials vigents pel comerç internacional
d’animals, i disposar dels certificats zoosanitaris oficials i dels permisos
d’importació, si s’escau.
c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a
les necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa
vigent. En especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el
contagi en els casos de malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de
quarantena.
d) Tenir en lloc visible l'acreditació de la seva inscripció en el Registre de
nuclis zoològics, quan es tracti d'establiments d'accés públic.
e) Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels
animals i els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al
medi ambient, i per evitar danys o atacs als animals.
f) Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el
benestar dels animals.
g) Tenir a disposició de l'Administració competent tota la documentació
referida als animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.
h) Vendre els animals de companyia esterilitzats i identificats, i també els
altres exemplars d'espècies la identificació de les quals sigui obligatòria.
L’obligació d’entregar els animals esterilitzats en qualsevol venda o
transacció es fa extensiva a altres espècies d'animals domèstics i exòtics
com els rosegadors (conills porquins, hàmsters, ratolins, etc.) per raó de
la seva protecció, per raons de seguretat de les persones o béns, o per
raons ambientals o de control sanitari i per evitar abandonaments.
i) No sobrepassar la capacitat permesa de les instal·lacions, mantenir els
animals en un lloc adequat dins l'establiment i garantir-los un espai
d’esbarjo i socialització.
j) Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin
problemes d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui
provocar danys, i de ser els responsables de prendre les mesures
adequades en cada cas.

Article 47. Inspecció i control dels nuclis zoològics
És responsabilitat de l’Ajuntament de Figueres vigilar i inspeccionar els nuclis
zoològics del municipi on s’allotgin animals de companyia, especialment els
establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals
de companyia.
El departament competent en matèria de medi ambient i el departament
competent en matèria de sanitat animal de la Generalitat de Catalunya poden
dur a terme, quan hi concorrin circumstàncies excepcionals que puguin posar en
perill el medi ambient o la sanitat animal, tasques d'inspecció als nuclis zoològics
i comissar, si cal, els animals de companyia.
Capítol II. Regulació de certàmens i altres concentracions d’animals
Article 48. Exhibició, exposició i altres concentracions d’animals. Tinença
d’animals en circs i altres activitats.
No es permet l’entrada, la instal·lació al municipi i l’exhibició d’animals, encara
que no es tracti d’espècies protegides o salvatges, a circs, espectacles públics,
passejades ni a altres activitats semblants on s’utilitzin o s’exhibeixin els animals
de qualsevols tipus encara que no participin en l’espectacle.
Article 49. Requisits corresponents als certàmens i concentracions
d’animals vius
Queden excloses de la prohibició anterior, únicament les activitats on
s’exhibeixin animals que hagin estat autoritzades per a promoure el benestar i/o
les adopcions responsables d’animals de companyia, que es trobin de manera
permanent o temporal al municipi, amb independència del lloc de residència de
les persones propietàries o posseïdores d'aquests animals. Les persones o
entitats responsables de l’organització de certàmens i de concentracions amb
animals vius al terme municipal de Figueres han de complir els requisits
següents:
a) Tramitar la sol·licitud d’autorització o la comunicació corresponent, amb una
antelació suficient, al departament competent de la Generalitat de Catalunya.
b) Sol·licitar a l’Ajuntament de Figueres les corresponents autoritzacions per a
la ocupació de la via pública i la celebració de l’esdeveniment amb 30 dies
d’antelació.
c) Complir amb els requisits establerts per la normativa vigent en relació al
recinte i als animals (en especial per garantir les condicions de seguretat,
sanitàries, de benestar i d’identificació dels exemplars que hi participin).
d) Estan obligades a sol·licitar l’autorització de la Generalitat de Catalunya per
a la celebració de certàmens i altres concentracions d'animals vius les
persones o entitats responsables de les activitats descrites al Decret 83/2012,
de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals
vius a Catalunya.

Article 50. Inspecció i control dels certàmens i concentracions d’animals
vius
El personal del departament competent en matèria de ramaderia de la
Generalitat de Catalunya pot fer visites d’inspecció i comprovar el compliment
dels requisits que estableix la normativa vigent aplicable.
TÍTOL VIII. FUNCIÓ INSPECTORA
Article 51. Inspecció i vigilància dels animals
Corresponen a l’Ajuntament les funcions següents:
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
b) Gestionar el cens municipal d’animals de companyia.
c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els
animals salvatges urbans.
d) Les autoritats municipals, si ho consideren necessari, poden aïllar o comissar
els animals de companyia per qüestions de salubritat pública, de seguretat,
d’agressivitat i de benestar de les persones i del mateix animal.
e) Animals de guarda i vigilància, els/les propietaris/es o posseïdors/es
d’animals de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges han d’impedir
que l’animal pugui abandonar el recinte i molestar els/les vianants o d’altres
animals, o causar-los lesions o provocar accidents. És obligatori col·locar en
un lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de l’existència d’un animal
de vigilància.
Article 52. Col·laboració amb l’acció inspectora
1. Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics
han de permetre als tècnics municipals les inspeccions i facilitar-los la
documentació que els demanin.
2. És sancionable:
a) Obstaculitzar la funció inspectora.
b) Negar-se o resistir-se a facilitar la tasca inspectora o de vigilància de
l’Administració.
c) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació que
demanin les autoritats competents o els seus agents per complir les seves
funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta,
incompleta o que indueixi a error, explícitament o implícitament.
d) Negar-se a lliurar un animal comissat o custodiat.
TÍTOL IX. RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I. Classificació de les infraccions i tipificació

Article 53. Classificació
1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal
les accions i omissions que contravenen les obligacions, deures, càrregues i
prohibicions que estableixen el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos i la present ordenança, en tot allò
que és relacionat amb les competències i responsabilitats de l’Ajuntament.
2. Les conductes tipificades com infracció en aquesta ordenança es classifiquen
en lleus, greus i molt greus. Les infraccions administratives no regulades en
aquesta Ordenança seran sancionades d’acord amb el que disposa la
normativa esmentada en l'apartat primer d'aquest article.
3. En matèria de competència sancionadora, la resolució dels expedients
instruïts correspondrà a l'òrgan municipal o autonòmic competent d´acord
amb la llei. Correspon a l’Alcaldia la resolució dels expedients sancionadors
per infraccions lleus, greus i molt greus d'aquesta ordenança. La resolució
dels expedients sancionadors per infraccions tipificades de greus i molt greus
relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos correspon al
Ple municipal.
Correspon també a l'Alcaldia, d'acord amb l'article 51.1.b).1r, la resolució dels
expedients sancionadors per infraccions lleus i greus derivades de l'aplicació
del Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals sense perjudici de l'actualització normativa que es
pugui produir en aquesta matèria.
Article 54. Infraccions lleus
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article anterior,
són faltes lleus per infracció d’aquesta ordenança, les següents:
1. Maltractar o agredir físicament o psicològicament els animals si els comporta
conseqüències lleus per a la salut.
2. Tenir un gat, una fura o un gos sense identificar mitjançant microxip
homologat, sense inscriure al Cens municipal d’animals de companyia –
integrat dins del Registre general d’animals de companyia– o portar-los a la
via i als espais públics sense una placa identificadora adaptada al collar de
l’animal en els termes previstos a l'article 42.5.
3. No comunicar, la persona propietària o posseïdora d’un animal, la
desaparició, la baixa, la cessió o el canvi de residència d’un gos, un gat o una
fura.
4. No comunicar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, la baixa per mort,
pèrdua, cessió, canvi de residència de l’animal i/o de la persona propietària i
altres, a l’efecte de la seva regularització en el cens municipal d’animals de
companyia integrat en el Registre general d'animals de companyia.
5. La tinença d’animals en un habitatge o establiment contravenint els factors
condicionants que s’estableixen l’article 11 d’aquesta Ordenança.

6. La criança domèstica per a l’autoconsum familiar d’aus de corral, conills,
coloms, faisans, xais, cabres i d’altres animals anàlegs en domicilis
particulars, contravenint els factors condicionants que s’estableixen en
aquesta Ordenança.
7. Mantenir més de 5 animals de companyia en una propietat privada, sense
que una resolució de l’Ajuntament ho autoritzi.
8. La circulació de gossos per les vies públiques, llocs i espais públics en
general, sense corretja o cadena i arnès, collar o qualsevol altre mètode de
subjecció adient, llevat dels indrets especialment habilitats per l’autoritat
municipal a aquest efecte.
9. Conduir a la vegada més d’un gos potencialment perillós a l’espai públic una
sola persona.
10. Utilitzar mètodes de subjecció o morrions que no compleixin les
característiques establertes a l’article 41.3 d’aquesta Ordenança.
11. Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i
condicions de seguretat en el transport.
12. No portar, les persones que condueixen gossos potencialment perillosos,
l’acreditació de l’atorgament de la llicència administrativa corresponent.
13. Tenir animals en zones de verd viari i zones d’ús públic específic on la seva
presència no estigui permesa, d’acord amb l’article 26 de l’Ordenança.
14. L’accés amb gossos en els espais que l’autoritat municipal habiliti i senyalitzi
per l’ús exclusiu de persones.
15. No respectar la senyalització dels espais d’esbarjo de gossos, dels itineraris
canins recomanats, o de qualsevol altre rètol indicatiu de la ciutat.
16. No portar, la persona conductora d’un gos, bosses o embolcalls per recollir
els excrements de l’animal quan es trobi a l’espai públic.
17. No portar, la persona conductora d’un gos, una ampolla o bidó amb aigua per
abocar-la sobre les miccions de l’animal quan es trobi a l’espai públic.
18. Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan
estigui prohibit per la normativa.
19. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del
seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
20. No evitar la fugida d’animals.
21. Incomplir l’obligació, els posseïdors d’animals d’adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel
soroll, el comportament o per qualsevol altra molèstia derivada del seu
manteniment i allotjament, tant de dia com de nit, i independentment de si els
animals es troben en espais interiors o exteriors dels habitatges.
22. Incomplir les obligacions de neteja i retirada diària de les deposicions fecals i
les miccions dels animals allotjats.
23. No prendre les mesures necessàries per evitar que les deposicions dels
animals caiguin o es filtrin embrutant les façanes, els elements estructurals o
qualsevol altre objecte dels habitatges veïns o de la via pública.

24. No prendre les mesures de seguretat pertinents per evitar que els animals
envaeixin propietats privades veïnes o espais comunitaris, sense
consentiment exprés.
25. Incomplir amb l’obligació d’efectuar un control veterinari mínim anual als
animals de companyia.
26. Subministrar als animals substàncies que els causin alteracions lleus de la
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
27. Incomplir, els veterinaris, l’obligació d’indicar a la cartilla veterinària a quina
espècie i raça o creuament de races (perilloses o no) pertany l’animal.
28. No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar
o tractar obligatòriament, d'acord amb el que estableix la Llei.
29. No tenir, els establiments de venda i els nuclis zoològics en general,
degudament registrada l’esterilització i la identificació dels animals en les
vendes i transaccions efectuades.
30. Manipular o falsejar les dades del llibre de registre oficial, els establiments de
venda i els nuclis zoològics en general.
31. Rentar els animals o efectuar d’altres activitats d’higiene corporal als animals
a la via pública.
32. Deixar que els animals beguin de les fonts públiques destinades a l’ús per
persones, sempre i quan amb el morro toquin directament l’aixeta o el punt
de sortida de l’aigua.
33. Donar menjar a qualsevol tipus d’animal que es trobi a les vies o els espais
públics, o donar aliment als animals salvatges urbans de manera extensiva
en portals, finestres, terrasses i balcons, a excepció de les persones
autoritzades per l’Ajuntament a les colònies controlades.
34. No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador/a d'animals, reconegut oficialment.
35. Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment dels animals.
36. Incomplir, les persones inscrites en el Registre de persones cuidadores de
gats de colònies de carrer de l’Ajuntament de Figueres, les normes i polítiques
que s’estableixin en el programa de control de colònies de gats de carrer
vigent, o les normes establertes als articles 36 i 37 de l’Ordenança.
37. Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions
d'animals vertebrats, amb les excepcions previstes legalment.
38. No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis
zoològics.
39. No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics.
40. Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals o de
forma ambulant com a reclam.
41. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
42. Mantenir els animals lligats o immobilitzats sense complir les condicions
d’aquesta ordenança, si no els causa un patiment greu.

43. Vendre o transmetre animals de companyia sense identificar i censar en la
forma i procediment establert.
44. Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
45. L'accés d'animals a àrees de joc infantil i àrees d'esport delimitades llevat que
sigui un espai que se'ls hagi reservat especialment.
46. Qualsevol altra infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança que no
hagi estat tipificada de greu o molt greu.
Article 55. Infraccions greus
1. Als efectes d'aquesta Ordenança, són infraccions greus les següents:
a) Portar un gos per les vies, llocs i espais públics sense lligar, excepte a les
zones habilitades expressament en els horaris establerts.
b) No recollir, la persona conductora d’un gos, els excrements i depositar-los
de forma higiènica a les papereres i contenidors de rebuig.
c) No abocar, la persona conductora d’un gos, aigua sobre les miccions del
seu animal.
d) Mantenir els animals sense activitat física o sense bones condicions
higienicosanitàries o de benestar, seguretat, qualitat ambiental, espai,
ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc o cures necessàries.
e) El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum, excepte d’aviram
i conills.
f) Permetre l’accés d’animals a les zones on es preparin, manipulin o
emmagatzemin productes alimentaris.
g) No comunicar ni complir les obligacions derivades de la lesió o
mossegada d’un animal que disposa l’article 20 d’aquesta Ordenança i el
que disposin els protocols vigents de les autoritats sanitàries.
h) Incomplir les obligacions de mantenir els espais privats (habitatges,
edificis, solars, terrenys, etc.) en condicions adequades de neteja i
salubritat, i de prendre les mesures necessàries per evitar la possible
proliferació de plagues.
i) Incomplir l’obligació de prendre les mesures necessàries per evitar la
instal·lació, la nidificació, el patiment o la cria d’aus urbanes considerades
plagues en els habitatges privats.
j) Incomplir l’obligació de prendre les mesures necessàries per evitar
estancaments d’aigua en zones privades on pugui criar i proliferar el
mosquit tigre o d’altres mosquits.
k) Dipositar substàncies químiques dissuasives no autoritzades en façanes,
cantonades i espais públics.
l) Negar-se a facilitar dades, falsejar-les o oposar resistència a l’autoritat
competent, pel compliment de les seves funcions.
m) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus d’aquesta Ordenança durant
l'últim any.

n) La presència d’animals domèstics en àrees i zones de joc infantil quan es
doni una o les dues circumstàncies següents: estar l’animal sense lligar,
permetre l’animal efectuar les seves deposicions i/o miccions.
2. Són infraccions greus, d'acord amb la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les següents:
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions
que alberguin gossos potencialment perillosos.
b) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil.
c) Fer activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial.
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els
centres de cria.
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts
comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en
general.
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades
judicialment o governativament de tenir-ne.
g) Posseir un gos potencialment perillós sense identificació en la manera i
mitjançant el procediment que determina la normativa d'identificació dels
animals de companyia.
3. Són infraccions greus, d'acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, les
següents:
a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de
seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.
b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a
les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de
taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat per l'Administració competent.
c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els
tractaments obligatoris.
d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits
establerts.
e) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre
certamen autoritzat.
f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han
estat inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
g) Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control
veterinaris.
h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària
s'estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi
ambient.

i) Fer tir al colom.
j) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions a què fa
referència la normativa aplicable.
k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències
greus per a la salut.
m) Fer matances públiques d'animals.
n) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres
assimilables.
o) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa
vigent.
q) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
r) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la
inspecció d'instal·lacions que allotgin animals.
s) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la
salut.
t) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten
cap risc per a l'animal.
u) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.4 del Decret Legislatiu
2/2008, de procurar el benestar dels animals emprats en curses una
vegada finalitzada la seva participació en aquestes curses.
v) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre
animals que no estan identificats i registrats en el Registre d'animals de
competició.
w) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
x) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els
supòsits determinats legalment.
Article 56. Infraccions molt greus
1. Són infraccions molt greus d'acord amb aquesta Ordenança, les següents:
a) La inobservança de les obligacions d'aquesta ordenança que tinguin
transcendència molt greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels
ciutadans i ciutadanes.
b) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus durant el darrer
any.
2. Són infraccions tipificades com a molt greus d'acord amb la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos,
les següents:
a) Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.

b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que
s'estableixen legalment
3. Són infraccions molt greus amb competència sancionadora del departament
competent en matèria de medi ambient, les següents:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències
molt greus per a la salut.
b) Sacrificar gats, gossos i fures, excepte en els casos determinats als
articles 17.3 i 19.1.
c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin
comportar danys greus.
d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc
sense l'autorització corresponent del departament competent en matèria
de medi ambient.
e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona,
d'animals de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui
comportar una alteració ecològica greu.
f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals
sense control veterinari o en contra de les condicions i els requisits
establerts per aquesta Llei.
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també
participar en aquest tipus d'actes.
h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els
perjudicis als animals són molt greus.
i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç
i l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies
de la fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament
protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals
vigents a l'Estat espanyol.
j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en
l'annex amb les categories A i B, i també de parts, d'ous i de cries
d'aquests exemplars.
k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.
Capítol II. Sancions
Article 57. Tipificació de les sancions
1. Les sancions a imposar per infraccions comeses contra aquesta ordenança
són les següents:
a) Multa.
b) Comís dels animals objecte de la infracció.

c) Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions o locals.
d) Execució de treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que
ha faltat en cometre la infracció.
La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la
infracció, sens perjudici de l'aplicació del comís preventiu que es pot
determinar a criteri de l'autoritat actuant en el moment d'estendre l'acta
d'inspecció o interposar la denúncia.
2. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin
relacionades aniran a càrrec de la persona que hagi causat les
circumstàncies que l’hagin determinat.
3. En cas de comís, l’animal ha de ser custodiat per l’Ajuntament fins que pugui
ser acollit temporalment o adoptat, o si és el cas, sacrificar-lo per motius
sanitaris en els supòsits previstos per la normativa reguladora de protecció
dels animals.
4. La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels arts
de caça o captura i dels instruments amb què s'ha dut a terme, els quals
poden de ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció,
llevat que es tracti d'arts de caça o captura prohibits.
5. 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.
6. En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu i segons
l’alarma social o entitat de la infracció, l’Ajuntament de Figueres es reserva la
potestat d’imposar sanció econòmica o bé imposar l’obligació de dur a terme
actuacions d'educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en
benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals, o
d'advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador.
Article 58. Quantia de les multes
1. Les sancions derivades per infraccions comeses contra aquesta ordenança
poden ser sancionades amb els següents imports:
a) Amb multes de 300 euros fins a 750 euros les considerades lleus.
b) Amb multes de 751 euros fins a 1.500 les considerades com a greus.
c) Amb multes de 1.501 fins a 3.000 euros les considerades com a molt
greus.
2. Les sancions derivades de les infraccions administratives en matèria de
gossos potencialment perillosos seran sancionades d'acord amb la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, són sancionades amb multes de 300 euros a 45.000 euros amb la
següent graduació:
a) Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 300 euros fins a
3.000 euros.
b) Les greus, amb una multa de 3.001 euros fins a 9.000 euros.

c) Les molt greus, amb una multa de 9.001 euros fins a 45.000 euros.
3. Les infraccions comeses contra la Llei de protecció d'animals tipificades com
a lleus o greus, són sancionades amb multes de fins a 9.000 euros amb la
següent graduació:
a) Les infraccions lleus són sancionables amb una multa de 300 euros fins a
3.000 euros.
b) Les infraccions greus són sancionables amb una multa de 3.001 euros
fins a 9.000 euros.
4. 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:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de
reparació.
e) El volum de negoci de l'establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
5. De forma genèrica –a excepció dels supòsits de maltractament–, s’imposaran
les multes en la seva quantia mínima, i mitjançant l’aplicació dels criteris de
graduació de les sancions establerts al Text refós de la Llei de protecció dels
animals i a la Llei de bases de règim local es podran incrementar
econòmicament fins al seu màxim.
L’import de les multes podrà variar de conformitat amb l’aplicació de les
reduccions establertes a la normativa vigent.
Article 59. Incompliment de les obligacions
1. En l’incompliment de les obligacions contingudes en els apartats anteriors i,
essencialment, quan hi hagi risc per a la seguretat o la salut dels animals, de
les persones o generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males
condicions higièniques...), l’Administració municipal, si ho considera oportú i
prèviament a la iniciació d’un procediment sancionador, podrà requerir els
propietaris o posseïdors dels animals perquè arrangin el problema.
2. La inobservança dels requeriments efectuats i el fet de no disposar de les
autoritzacions pertinents pot derivar en la imposició de sancions i/o l’adopció
de mesures provisionals o definitives de limitació de la tinença: comissar
temporalment l’animal fins al compliment de les obligacions i/o requeriments
o comissar-lo definitivament, sense dret a indemnització, i traslladar l’animal
a un establiment adequat o a les caneres municipals i adoptar qualsevol altra
mesura addicional que es consideri necessària.

Article 60. Comís d'animals
1. L’autoritat municipal pot comissar de manera immediata els animals, sempre
que hi hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta
ordenança o de les normatives sectorials.
2. El comís es podrà practicar en el mateix domicili, prèvia valoració dels criteris
de salubritat, seguretat i convivència que els serveis tècnics municipals han
de justificar.
3. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin
relacionades van a compte de la persona causant de les circumstàncies que
l'han determinat.
4. En cas de comís, l’animal retornat a la persona propietària o posseïdora ha
de complir les obligacions i requeriments previstos per la present ordenança
i per la normativa sectorial que sigui aplicable. En cas d’incompliment de les
obligacions o dels requeriments esmentats, l’animal ha de ser custodiat per
l’Ajuntament fins que pugui ser acollit temporalment o adoptat, o si és el cas,
sacrificar-lo per motius sanitaris en els supòsits previstos per la normativa
reguladora de protecció dels animals.
5. Després d’haver-se autoritzat la devolució de l’animal i un cop transcorreguts
20 dies des que es va notificar a la persona propietària l’acord de devolució
sense que s’hagi retirat, l’animal queda a disposició municipal a l’efecte de
ser lliurat en adopció o a altres destins.
6. En el cas de que s’apliqui sanció per maltractament, l’animat comissat no serà
retornat a la persona sancionada.
Capítol III. Responsabilitats
Article 61. Responsabilitat
1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques
que les cometin a títol d’autors i coautors, i es podrà estendre a aquelles
persones físiques o jurídiques a qui per Llei s’atribueixi el deure de preveure
la infracció administrativa comesa per uns altres.
2. De les infraccions relatives a actes sotmesos a llicència o autorització
administrativa perceptiva que es produeixin sense la seva prèvia obtenció o
amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les
persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la llicència, i si no n’hi
hagués, la persona física o jurídica sota la dependència de la qual actués
l’autor material de la infracció.
3. 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.
4. Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat
civil i penal que pugui derivar de la comissió de la infracció.
Capítol IV. Procediment sancionador

Article 62. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat
sancionadora continguda en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat.
2. El procediment sancionador s’incoarà d’ofici mitjançant denúncia formulada
pels agents municipals de l’autoritat o pels funcionaris municipals que
desenvolupin les tasques d’inspecció en matèria de medi ambient.
3. També podrà incoar-se un procediment sancionador com a conseqüència de
denúncia formulada amb caràcter voluntari per qualsevol persona que tingui
coneixement dels fets esmentats, prèvia comprovació dels serveis
municipals, mitjançant escrit presentat en el registre de documents de
l’Ajuntament o altres sistemes previstos per la normativa sobre procediment
administratiu.
Article 63. Prescripció i caducitat
1. Si no recau resolució sancionadora expressa en el termini de 6 mesos des de
l’inici del procediment, aquest caducarà i s’arxivaran les actuacions, a
sol·licitud de qualsevol interessat o d’ofici per l’òrgan competent per dictar la
resolució.
2. Quan la paralització del procediment es produeix a causa del coneixement
dels fets per la jurisdicció penal i quan hi ha intervingut una altra autoritat
competent per imposar la sanció de multa i que hagi de traslladar-se
l’expedient per substanciar qualsevol altra actuació, el termini de caducitat se
suspendrà i es reprendrà pel temps que resti fins a 6 mesos, una vegada hagi
adquirit fermesa la resolució judicial o administrativa corresponent.
3. La interrupció de la caducitat es computarà des que es notifiqui la resolució a
l’interessat i es reprendrà quan la resolució sigui ferma, ja sigui perquè la
consenti l’interessat o perquè es resolgui el recurs interposat.
4. El termini de prescripció de les infraccions és el següent:
-

Les infraccions molt greus, 3 anys.

-

Les infraccions greus, 2 anys

-

Les infraccions lleus, 1 any.

El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’han
comès. La prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la
qual tingui coneixement el denunciat o estigui encaminada a esbrinar la seva
identitat o domicili i es practiquin les actuacions amb projecció externa a la
dependència en què s’origini. La prescripció es reprèn si el procediment es
paralitza durant més d’un mes per causes imputables al denunciat.
5. Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció
molt greu, en el termini de 3 anys, les greus en el termini de 2 anys i les lleus

en el termini d’1 any, a comptar des de la data en què la resolució que imposa
la sanció sigui definitiva en via administrativa.
Disposició transitòria primera
Els procediments sancionadors iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança es continuaran tramitant fins a la seva finalització per les
normes vigents en la data de la seva iniciació.
Disposició transitòria segona
Les persones propietàries i posseïdores de gossos potencialment perillosos que
no estiguin esterilitzats en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança,
disposaran d’un termini màxim de sis mesos per dur a terme la seva esterilització
d’acord amb allò establert a l’article 44.2.
Disposició addicional
Les referències normatives a les que fa referència aquesta ordenança s’entenen
sense perjudici de les modificacions que es produeixin amb posterioritat a la seva
entrada en vigor.
Disposició derogatòria
Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, resten derogades totes
les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que contradiguin o
resultin incompatibles amb aquesta ordenança. En especial queda íntegrament
derogada l’Ordenança municipal de tinença d'animals, publicada al BOP de
Girona núm. 76 de 19 d'abril de 2002.
Es deixen sense efecte les plaques censals emeses per l'Ajuntament de Figueres
amb anterioritat a la vigència d'aquesta ordenança, les quals únicament
indicaven el número d'inscripció en el Cens municipal d'animals de companyia.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança iniciarà la seva vigència el dia següent de la publicació del
seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la
publicació de la ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
La publicació s’efectuarà un cop hagi tingut lloc l’aprovació definitiva i en el
transcurs del termini de 15 dies hàbils, previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

