
4. ORDENANCA SOBRE TINENCA D'ANPMALS 





Títol I: Objectiu i hmbit d'aplicació 

Article 1: 

1 .  Aquesta Ordenan~a regula les interrelacions entre les persones 
i els animals dombstics, tant els de convivbncia humana, com els utilitzats 
amb fins esportius o lucratius. 

2. Amb aquesta intenció l'ordenanca té en compte tant les molbs- 
ties i perills que poden ocasionar els animals com el gran valor de la 
seva companyia per a un elevat nombre de persones, com és el cas de 
l'ajut que poden prestar pel seu ensinistrament i dedicació, com a gossos 
guies d'invidents, en treballs de salvament i tots els altres que l'animal 
dombstic proporciona als humans en satisfaccions esportives o de re- 
creació. 

Article 2: 

Estaran subjectes a l'obtenció de la prbvia llicbncia municipal en els 
termes que determina en el seu cas el Reglament d'Activitats Molestes, 
Insalubres, Nocives i Perilloses les activitats següents: 

a) Els establiments hípics, siguin o no de temporada, amb 
in~ta~lacions fixes o no, que alberguin cavalls per a la practica de 
l'equitació amb fins esportius, recreatius o turístics. 

b) Els centres per a la cura d'animals de companyia i els 
destinats a la reproducció, allotjament temporal o permanent i/o 
subministrament d'animals per viure en domesticitat a les llars, 
principalment gossos, gats i aus, i altres canids destinats a la caGa 
i esport, i que es divideixen en: 

- Llocs de cr ian~a:  Per a la ccreproducció i subministrament 
d'animals a tercers,. 

- Residbncies: Establiments destinats a allotjament temporal. 

- Caneres Esportives: Establiments destinats a la priictica de 
l'esport en canbdroms. 

- Canilles o gossades: Establiments destinats a guardar-hi animals 
per a la caGa. 



c) Entitats o agrupacions diverses no compreses entre les 
esmentades anteriorment. Es divideixen en: 

- Ocelleries: Per a la producció i/o subministrament de petits 
animals, principalment aus, amb destinació a les llars. 

- Subministradors de laboratoris: Per a la producció i/o sub- 
ministrament d'animals a fi d'experimentació científica. 

- Zoos ambulants i circs i entitats similars. 

- Botigues per a la venda d'animals d'aquari o terrari com 
peixos, serps, aricnids. 

- Instal-lacions de crian~a d'animals per a l'aprofitament de la pell. 

Títol 11: Sobre la tinenga d'animals 

Capítol I: Normes de carlcter general 

Article 3: 

1. Amb cargcter general s'autoritza la tinen~a d'animals dombstics 
en els domicilis particulars, sempre que les circumsthncies de l'allotja- 
ment en l'aspecte higiknic ho permetin i que no es produeixi cap situació 
de perill o d'incomoditat per als veins o per a altres persones en general, 
o per al propi animal, que no siguin les derivades de la seva mateixa 
natura. I 

2. La tinen~a d'animals salvatges, que ja no siguin cadells, fora 
dels parcs zoolbgics o Brees, haurh de ser expressament autoritzada i 
requerir& el compliment de les condicions de seguretat, higiene i la total 
absbncia de molbsties i perills. 

3. Les persones que utilitzin gossos per a la vigilbcia d'obres els 
hauran de procurar aliment, allotjament i cures adequades i els tindran 
inscrits en el cens de gossos. L'incompliment d'aquestes obligacions de- 
terminarh l'aplicació del que disposa l'article 5.5. La no retirada del gos, 
un cop acabades les obres, es considerara com un abandonament i serh 
sancionat com a tal; aquests gossos a més seran objecte de les mesures 
que preveu l'article 13.2 d'aquesta Ordenan~a. 

Article 4: 

1.  La crianga dombstica d'aus de corral, conills, coloms i altres 
animals anhlegs en domicilis particulars, tant si és en terrasses, terrats o 
patis, quedara condicionada a qub les circumsthncies del seu allotjament, 



l'adequació de les instal.lacions i el nombre d'animals ho permetin tant 
en l'aspecte higibnico-sanitari com per la no existbncia d'incomoditats 
ni perills per als veins o per a altres persones. 

2. Quan el nombre d'animals en les activitats a qub es refereix 
aquest article sobrepassi el límit que fixi l'Alcaldia amb caracter general, 
serh necesshria la prbvia obtenció de llicbncia municipal per a realit- 
zar-les. 

Article 5: 

1.  Els propietaris d'animals de convivbncia humana estaran obli- 
gats a proporcionar-10s l'alimentació i les cures adients, tant en tracta- 
ments preventius de malalties com de guariments, i a aplicar les mesures 
sanithries preventives que l'Autoritat municipal disposi, aixi com a facili- 
tar-10s un allotjament d'acord amb les exigbncies prbpies de la seva 
espbcie. 

2. Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i mals 
tractes als animals dombstics o salvatges en rbgim de convivbncia o 
captivitat. 

3. En particular es prohibeix la utilització d'animals en teatres, 
sales de festes, filmacions o activitats de propaganda que suposi dany, 
sofriment o degradació de l'animal. 

4. Queda prohibit també realitzar actes públics o privats de 
baralles d'animals o parbdies en els quals es mati, fereixi o hostilitzi els 
animals, aixi com els actes públics, no regulats legalment, l'objectiu dels 
quals sigui la mort de l'animal. 

5.  En el cas de greu o persistent incompliment per part dels pro- 
pietaris de les obligacions establertes en els parhgrafs anteriors, 1'Admi- 
nistració municipal podrh disposar el trasllat dels animals a un establi- 
ment adient amb chrrec a aquells i adoptar qualsevol altra mesura addi- 
cional necesshria. 

6.  L'AdministraciÓ municipal facilitara la vacuna antirabica gra- 
tuita per a tots aquells ciutadans que acreditin uns ingressos inferiors al 
salari mínim interprofessional. 

Article 6: 

Queda prohibit el manteniment de bovins en producció lhctia (va- 
queries) i d'animals per al consum dins el terme municipal de Barcelona, 
d'acord amb restablert en el Reglament d'Activitats Molestes, Insalu- 
bres, Nocives i Perilloses. 

Article 7: 

L'autoritat municipal podrh ordenar el trasllat a un altre lloc adient 
dels animals quan no es compleixin els condicionaments dels articles 
números 3, 4, 5 i 6. 



Article 8: 

1. Queda prohibit l'abandonament d'animals. 

2. Els propietaris d'animals que no desitgin continuar tenint-10,s 
hauran de lliurar-10s al Servei municipal encarregat de la seva recollida o 
a una Societat Protectora. 

Article 9: 

1 .  Els animals que hagin causat lesions a les persones o altres 
animals, així com tots aquells que siguin sospitosos de patir rkbia, hauran 
de ser sotmesos immediatament a reconeixement sanitari dels Serveis 
veterinaris municipals. 

El  compliment d'aquest precepte recauri tant sobre el propietari 
o posseidor de l'animal com sobre qualsevol altra persona que, en abskn- 
cia dels anteriors, tingui coneixement dels fets. 

2. Els animals afectats de malalties sospitoses de perill per a les 
persones i els que pateixin afeccions crbniques inguaribles d'aquesta 
mena hauran de ser sacrificats. 

Capítol 11: Normes específiques per a gossos 

Article 10: 

Són aplicables als gossos les normes de caricter general que s'apli- 
quen a tots els animals. 

Article 11: 

1. Els propietaris o posseidors de gossos estan obligats a censar- 
10s en el Servei Municipal corresponent i a proveir-se de la Targeta 
Sanitaria Canina en complir l'animal els tres mesos d'edat. 

2. Les baixes per mort o desaparició dels animals seran comu- 
nicades per llurs propietaris o posseidors a les oficines del Cens Caní en 
el termini de 10 dies, a comptar des que es produissin, acompanyant a 
tal efecte la Targeta Sanitaria de l'animal amb una certificació del pro,fes- 
sional veterinari que I'hagués visitat justificativa de la seva mort. 

3. Els propietaris o posseidors de gossos que canviin de domicili 
o que transfereixin la possessió de l'animal ho comunicaran en el ter- 
mini de 10 dies a ]'Oficina del Cens Caní. 

4. A petició del propietari i sota el control veterinari municipal, 
l'observació antirabica dels gossos agressors podra fer-se en el domicili 
del propietari sempre i quan el gos estigués vacunat contra la rabia i 
inclbs en el cens de l'arbitri sobre Tinen~a i Circulació de Gossos. 



Títol 111: Presbncia d'animals dombstics i de convivbncia 
ciutadana a la via publica 

Article 12: 

A les vies públiques els gossos aniran prove'its de corretja o cadena 
i collar amb la xapa numerada de matrícula. L'ús del morrió serh orde- 
nat per YAutoritat municipal quan les circumstancies així ho aconsellin i 
mentre durin aquestes. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos 
la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, donada la seva 
natura i característiques. 

Article 13: 

1. Es considerarh gos vagabund aquell que no tingui amo cone- 
gut, ni estigui censat. 

2. Els gossos vagabunds i els que, sense ser-ho, circulin per la 
població o vies interurbanes desprove'its de collar amb la xapa numerada 
de matrícula seran recollits pels serveis municipals i mantinguts per un 
període d'observació de 7 dies, passats els quals sense haver estat retirats 
pel seu propietari, es procedirh al seu sacrifici eutanhsic. Les despeses de 
manutenció seran a carrec del propietari de l'animal, independentment de 
les sancions pertinents. 

3. Els gossos amb xapa numerada de matricula que vagin sols 
per la ciutat seran recollits pels serveis municipals corresponents. La 
recollida serh comunicada al propietari de l'animal i passats 10 dies des 
de la comunicació es procedir2 al seu sacrifici eutanhsic, en el cas de no 
haver estat retirats pel seu propietari. Les despeses de manutenció aniran 
a carrec del propietari de l'animal, independentment de les sancions per- 
tinents. 

4. El Municipi disposarh de gosseres individuals en les condicions 
sanitaries adients per a l'allo.tjament dels gossos recollits, mentre no siguin 
reclamats pels seus amos o mantinguts en el període d'observació. 

5. Els mitjans emprats en la captura i transport de gossos vaga- 
bunds tindran les condicions higiknico-sanitaries i seran adequadament 
atesos per personal degudament capacitat. El servei es realitzarh en 
vehicles dividits en compartiments individuals per evitar tota conta- 
minació. 

6 .  L'Ajuntament solament podrA delegar la recollida d'animals 
vagabunds a Societats Protectores d'Animals, legalment constitu'ides, 
facilitant el municipi les quantitats necessaries per a l'esmentada fina- 
litat. 



Article 14: 

1.  El trasllat de gossos i gats per mitja del transport públic es 
realitzar; d'acord amb les disposicions vigents i les que dicti la Gene- 
ralitat de Catalunya o les autoritats competents en cadascun dels casos. 

2. Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports 
públics urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin 
de les condicions higibnico-sanithies i de seguretat que preveuen les 
ordenances. 

Article 15: 

1.  Ventrada de gossos a tota mena de locals destinats a la fabri- 
cació, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments queda ex- 
pressament prohibida. 

2. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, tals com 
hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, segons el seu 
criteri, podran prohibir I'entrada i permankncia de gossos en llurs esta- 
bliments. Encara comptant amb la seva autorització, s'exigir; per a l'es- 
mentada entrada i permanbncia que els gossos portin en el seu collar la 
xapa numerada de la seva matricula, que tinguin el morrió collocat i que 
vagin subjectes per corretja o cadena. 

Article 16: 

1. Queda prohibida la circulació o permankncia de gosso~s i altres 
animals a les piscines públiques durant la temporada de banys. 

2. Queda prohibida la circulació o permanbncia de gossos i altres 
animals dom2stics a les platges, fora de les hores i punts que YAutoritat 
municipal assenyali. 

Article 17: 

1 .  Queda prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en 
els parcs infantils o jardins d'ús freqüent per part dels infants. 

2. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les 
vies públiques, i en general a qualsevol lloc destinat al trdnsit de vianants. 
Els propietaris dels animals són responsables de l'eliminació d'aquestes 
deposicions. En el cas que es produeixi la infracció d'aquesta no'rma, els 
agents de SAutoritat municipal podran requerir al propietari o a la per- 
sona que condueixi el gos perqui: procedeixi a retirar les deposicions de 
l'animal. Cas de no ser atesos en el seu requeriment, podran imposar la 
sanció pertinent. 

3. Les deposicions recollides es col4ocaran de manera higibnica- 
ment acceptable en les bosses d'escombraries domiciliaries o en els llocs 



que 1'Autoaritat municipal destini expressament a aquest efecte. Queda 
prohibit de dipositar-les en les papereres públiques i en els claveguerons 
de la xarxa de clavegueres, tret dels expressament autoritzats per 1'Auto- 
ritat municipal. 

Article 18: 

La circulació i conducció dels animals i els vehicles de tracció ani- 
mal per la via pública s'ajustarh a allb que disposen els articles 100 a 
107, 1 12 i 1 13 de l'ordenanca de Circulaci6. 

Títol IV: Establiments zoolbgics 

Article 19: 

1. Les activitats assenyalades en l'article 2 hauran de reunir com 
a mínim, per ser autoritzades, els següents requisits: 

a) L'emplacament precís que tingui en compte el suficient 
allunyament del nucli urbh, en els casos que es consideri necessari, 
i que les instal.lacions no ocasionin mol2sties a les vivendes prbximes. 

b) Construccions, instal.lacions i equip  que facilitin i propor- 
cionin un ambient higiknic i les necesshries accions zoosanithries. 

c) Facilitat per a les eliminacions d'excretes i aigües residuals 
de manera que no comportin perill per a la salubritat pública ni 
cap mena de molksties. 

d )  Recintes, locals o gabies per a a'illament, segrest i ob- 
servació d'animals malalts o sospitosos de malaltia fhcilment nete- 
jables i desinfectables. 

e) Mitjans per a la neteja i desinfecció dels locals, materials 
i utensilis que puguin estar en contacte amb els animals, i, en el 
seu cas, dels vehicles utilitzats en el seu transport, quan aquest 
sigui necessari. 

f) Mitjans per a la destrucció i eliminació higiknica de cadi- 
vers d'animals i matkries contumaces. 

g) Manipulació adient dels animals perquh es mantinguin en 
bon estat de salut. 

h) Insta~lacions que permetin unes condicions de vida accep- 
tables d'acord amb la natura de cadascun dels animals. 

i) Els establiments dedicats a la venda d'animals, així com els 
seus criadors i guarderies, han de comptar amb un veterinari asses- 
sor i hauran de portar un registre d7entrades i sortides d'anim.11~ 
degudament detallat. 



j )  El venedor d'un animal viu haurh d'entregar al compra- 
dor el document acreditatiu de la raGa de l'animal, edat, procedbn- 
cia i les altres característiques que siguin d'interbs. 

2. Per a 17autorització de la posada en marxa d'aquestes empreses i 
activitats caldrh l'informe dels Serveis Tbcnics Veterinaris Municipals, 
els quals portaran el control permanent de l'activitat de les esmentades 
empreses. 

Article 20: 

Els establiments de tractament, cura i allotjament d'animals dis- 
posaran obligatbriament de sales d'espera amb la finalitat que aquests no 
romanguin en la via pública, escales, etc., abans d'entrar en els esmentats 
establiments. 

Títol V: De I9experimentaci6 amb animals 

Article 21: 

1. Els laboratoris que utilitzin animals en els seus experiments 
hauran de comptar, per a les esmentades prhctiques, amb un director 
responsable amb títol universitari superior i hauran de portar un llibre 
oficial Centrades i sortides d'animals, en el qual constaran la procedhncia 
de l'animal, finalitat de la seva adquisició, data d'intervenció i destinaci6 
de les restes. 

2. Els animals utilitzats en experiments operatoris en tot cas seran 
intervinguts sota anestbsia i se'ls haur& de donar les cures postoperatbries 
adients, i esth prohibit abandonar-10s als seus propis medis després de 
l'experimentació. La vivisecció d'animals Únicament podrh ser realitzada 
per a finalitats científiques i per persones amb títol facultatiu en els llocs 
expressament autoritzats, havent d'anestesiar prbviament l'animal. 

3. Queda prohibit subministrar injustificadament qualsevulla subs- 
thncia verinosa, estupefaents o drogues a animals, o exposar-10s al con- 
tacte amb les esmentades substhncies. 

Títol VI: Sancions 

Article 22: 

Amb independbncia d'allb que disposa l'article 7, la infracció del 
que s'estableix en aquesta Ordenan~a serh sancionada amb una multa 
dintre dels límits següents: 



a) Infracció dels articles 2.19 i 21, amb multa entre el 50 i 
el 100 % del mhxim que autoritza la llei (de 12.500 a 25.000 pesse- 
tes en atenció al mhxim de 25.000 pessetes que assenyala el R. D. 
Llei 11/79, de 20 juliol) i sempre que no procedeix una multa su- 
perior per l'aplicació del Reglament #Activitats Molestes, Insalu- 
bres, Nocives i Perilloses. 

b) Incompliment de l'article 4, amb multa entre el 10 i el 
20 % del mhxim legal (de 2.500 a 5.000 pessetes). 

c)  Incompliment dels altres articles, amb multa fins al 10 % 
del mhxim legal (fins a 2.500 pessetes). 

Disposició derogat6ria 

Queden derogats els articles 112 a 117 de l'ordenanga Municipal 
de Policia de la Via Pública. 




