


Ordenanca sobre 
tinenca d'animals 

(Aprovada pel Conse11 Plenan el 2 de febrer de 1983) 
(Vigent des de 3-V-1983) 

(Publicada a la Gaseta Municipal 
núm. 13 de 10-V-1983) 

Ajuntament de Barcelona 



Ordenanca sobre tinenca d'animals 

O Ajuntament de Barcelona 
Edita: 
Ajuntament de Barcelona 
Regidona d'Edicions i Publicacions 
Autoedició: 
R.E.P. 
Impressió: 
Impremta Municipal 
ISBN: 84-7609-653-4 
Diposit Legal: B- 7765-994 
Exp.: P-029193 



. . . . . .  . TÍTOL 1 Objectiu i hmbit d'aplicació 

. . . . . . .  . TÍTOL 11 Sobre la t inen~a d'animals 

. . . . . .  . Capítol 1 Normes de caracter general 

Capítol 11 . Normes específiques per a gossos . 

TÍTOL 111 . Presencia d'animals domkstics i de 
convivencia ciutadana a la via pública . . . . . .  

TÍTOL IV . Establiments zoolbgics . . . . . . . . .  

. . . . .  . TÍTOL V Experimentació amb animals 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . TÍTOL VI Sancions 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Disposició derogatoria 



Objectiu i ambit d'aplicació 

Art. 1. 1. Aquesta Ordenanca regula les interrela- 
cions entre les persones i els animals domestics, tant els 
de convivencia humana, com els utilitzats amb fins 
esportius o lucratius. 

2. Amb aquesta intenció l 'ordenanp té en compte tant 
les molesties 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 
pigalls d'invidents, en treballs de salvament i tots els 
altres que l'animal domestic proporciona als humans en 
satisfaccions esportives o d'esbarjo. 

Art. 2. Estaran subjectes a l'obtenció de la previa 
llicencia municipal, en els termes que determina en cada 
cas el Reglament d'activitats molestes, insalubres, no- 
cives i perilloses les activitats següents: 

a) Els establiments hípics, siguin o no de temporada, 
amb instal.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 per- 
manent ¡/o subministrament d'animals destinats a viure 
en domesticitat a les llars, principalment gossos, gats, 



ocells i altres canids destinats a la caca i l'esport, i que 
es divideixen en: 

-Llocs de cnanca: pera la reproducció i subminis- 
trament d'animals a tercers. 

-Residencies: establiments destinats a allotjament 
temporal. 

- Caneres esportives: establiments destinats a la 
practica de l'esport en canbdroms. 

- Canilles o gossades: establiments destinats a 
guardar animals per a la caca. 

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

- Ocelleries: per a la producció i/o subministra- 
ment de petits animals, principalment ocells destinats a 
les llars. 

- Subministradors de laboratoris: per a la produc- 
ció i/o subministrament d'animals destinats a experi- 
mentació científica. 

- Zoos ambulants i circs i entitats similars. 

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

- 1nstal.lacions de crianca d'animals per a l'apro- 
fitament de la pell. 

Sobre la tinenca d'animals 

Normes de caracter general 

Art. 3.1. Amb caracter general s'autoritza la tinen- 
ca d'animals domestics en els domicilis particulars, 
sempre que les circumsthncies de l'allotjament en l'as- 
pecte 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 mateix animal, que 
no siguin les derivades de la seva natura. 

2. La tinenca d'animals salvatges, que ja no siguin 
cadells, fora dels parcs zoolbgics o kees específiques 
per a ells, haura de ser expressament autoritzada i reque- 
rir% el compliment de les condicions de seguretat i 
higiene, com també la total absencia de molesties i 
perills. 

3. Les persones que utilitzin gossos per a la vigilancia 
d'obres els hauran de procurar aliment, allotjament i 
cures adequades i els tindran inscrits en el cens de 
gossos. L'incompliment d'a questes obligacions deter- 
minara l'aplicació d'allb que disposa l'art. 5.5. La no 
retirada del gos, un cop acabades les obres, es conside- 
rara com un abandonament i sera sancionada com a tal; 
aquests gossos a més seran objecte de les mesures que 
preveu l'art. 13.2 d'aquesta Ordenanga. 



Art. 4. 1. La crianca domestica d'ocells de corral, 
conills, coloms i altres animals analegs en domicilis 
particulars, tant si és en terrasses, terrats o patis, quedara 
condicionada al fet que les circumsthncies de l'allotja- 
ment, l'adequació de les instal.lacions i el nombre d'ani- 
mals ho permetin tant en l'aspecte higienico-sanitari 
corn per la inexistencia d'incomoditats i perills per als 
veins o per a altres persones. 

2. Quan el nombre d'animals en les activitats a que es 
iit que fixi 1'Alcaldia 
revia obtenció de la 
:s. 

els actes públics, no regulats legalment, I'objectiu dels 
quals sigui la mort de l'animal. 

5. En cas de greu o persistent incompliment per part dels 
propietaris de les obligacions establertes en els para- 
grafs anteriors, 1'Administració municipal podra dispo- 
sar el trasllat dels animals a un establiment adequat amb 
carrec a aquells i adoptar qualsevol altra mesura addi- 
cional necessaria. 

6. L'Administració municipal facilitara la vacuna anti- 
rabica gratuita per a tots aquells ciutadans que acreditin 
uns ingresos inferiors al salari mínim interprofessional. 

Art. 5.1.  Els propietaris d'animals de convivencia 
humana estaran obligats a proporcionar-los l'alimenta- 
ció i les cures adequades, tdnt pel que fa a tractaments 
preventius de malalties corn a guariments, i a aplicar-los 
les mesures sanitaries preventives que 1'Autoritat muni- 
cipal disposi, corn també a facilitar-los un allotjament 
d'acord amb les exigencies prbpies de la seva especie. 

2. Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat 
imals tractes als animals domestics o salvatges en regim 
de convivencia o captivitat. 

Art. 6. Es prohibeix el manteniment de bovins per 
a producció lactia (vaqueries) i d'animals per al consum 
dins el terme municipal de Barcelona, d'acord arnb allb 
que estableix el Reglament d'activitats molestes, insa- 
lubres, nocives i perilloses. 

Art. 7. L'Autoritat municipal podra ordenar el 
trasllat a un lloc adequat dels animals quan no es com- 
pleixin les condicions establertes en els art. 3 ,4,5 i 6. 

Art. 8.1. Es prohibeix l'abandonament d'animals. 

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

4. També es prohibeix realitzar actes públics o privats 
que constitueixin baralles d'animals o parodies en les 
quals es mati, fereixi o hostilitzi els animals, corn també 

2. Els propietaris d'animals que no desitgin continuar 
tenint-los hauran de Iliurar-los al Servei municipal en- 
carregat de la seva recollida o a una societat protectora. 

Art. 9.1. Els animals que hagin causat lesions a les 
persones o a altres animals, corn també tots aquells que 
siguin sospitosos de patir rabia, hauran de ser sotmesos 



immediatament a un reconeixement sanitari pels Ser- 
veis veterinaris municipals. 

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

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

Normes específiques per a gossos 

Art. 10. Són aplicables als gossos les normes de 
carhcter general que s'apliquen a tots els animals. 

Art. 11. 1 .  Els propietaris o posseidors de gossos 
estan obligats a censar-los en el Servei municipal co- 
rresponent i a proveir-se de la targeta sanitaria canina 
quan l'animal compleixi els tres mesos d'edat. 

2. Les baixes per mort o desaparició dels animals seran 
comunicades pels seus propietaris o posseidors a les 
oficines del cens caní en el termini de 10 dies, a comptar 
des que es produeixin, i acompanyaran a tal efecte la 
targeta sanitaria de l'animal amb una certificació del 
professional veterinari que l'hagi visitat, justificativa de 
la seva mort. 

3. Els propietaris o posseidors de gossos que canvlin de 
domicili o que transfereixin la possessió de l'animal ho 
comunicaran en el termini de 10 dies a l'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 que el 
gos estigui vacunat contra la rabia i inclbs en el cens de 
l'arbitri sobre tinenca i circulació de gossos. 

Presencia d'animals domestics i de convivencia 
ciutadana a la via pública 

Art. 12. A les vies públiques els gossos miran 
proveits d'una corretja o cadena i un collar amb la placa 
numerada de matrícula. L'ús del morrió sera ordenat per 
1'Autoritat municipal quan les circumst&ncies així ho 
aconsellin i mentre aquestes persisteixin. Hauran de 
circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels 
quals sigui raonablement previsible, donada la seva 
natura i característiques. 

Art. 13.1. Es considerara gos vagabund aquel1 que 
no tingui amo conegut, ni estigui censat. 

2. Els gossos vagabunds i els qui, sense ser-ho, circulin 
per la població o les vies interurbanes desproveits d'un 
collar amb la placa numerada de matrícula seran reco- 
llits pels serveis municipals i mantinguts en observació 
durant un període de 7 dies. Passat aquest termini, si no 



han estat retirats pel seu propietaxi, es procedira al seu 
sacrifici eutanhsic. Les despeses de manutenció aniran 
a chrrec del propietari de l'animal, independentment de 
les sancions pertinents. 

3. Els gossos amb placa numerada de matrícula que 
vagin sols per la ciutat seran recollits pels serveis mu- 
nicipal~ corresponents. La recollida sera comunicada al 
propietari de l'animal i passats 10 dies des de la comu- 
nicació es procedira al seu sacrifici eutanhsic, en cas que 
no hagin estat retirats pel seu propietari. Les despeses 
de manutenció aniran a chrrec del propietari de l'animal, 
independentment de les sancions pertinents. 

4. El Municipi disposarh de gosseres individuals en 
condicions sanithries adequades per a l'allotjament 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 
vagabunds tindran les condicions higienico-sanithries 
adequades i seran adequadament atesos per personal 
degudament capacitat. El servei es realitzara en vehicles 
dividits en compartiments individuals per evitar tota 
contaminació. 

6. L'Ajuntament solament podrii delegar la recollida 
d'animals vagabunds a societats protectores d'animals 
legalment constituides, a les quals facilitara les quanti- 
tats necesskies per a la finalitat esmentada. 

Art. 14.1. El trasllat de gossos i gats per mitjh del 
transport públic es realitzarh d'acord amb les disposi- 

cions vigents i les que dictin la Generalitat de Catalunya 
o les autoritats competents en cadascun dels casos. 

2. Els gossos pigalls podran circular lliurement en els 
transports públics urbans, sempre que vagin acompan- 
yats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higieni- 
co-sanithries i de seguretat que preveuen les 
ordenances. 

Art. 15.1. Es prohibeix expressament l'entrada de 
gossos en tota mena de locals destinats a la fabricació, 
emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments. 

2. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, 
com ara hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i 
similars, segons el seu criteri, podran prohibir l'entrada 
i permanencia de gossos en els seus establiments. Tot i 
tenint la seva autorització, per a l'entrada i permanencia 
s'exigirh que els gossos portin en el collar la placa 
numerada de la seva matrícula, que tinguin el morrió 
col.locat i que vagin fermats amb una corretja o cadena. 

Art. 16.1. Es prohibeix la circulació o permanen- 
cia de gossos i altres animals a les piscines públiques 
durant la temporada de banys. 

2. Es prohibeix la circulació o permanencia de gossos i 
altres animals domkstics a les platges, fora de les hores 
i punts que 1'Autoritat municipal assenyali. 

Art. 17. 1. Es prohibeix que els gossos dipositin 
les seves dejeccions en els parcs infantils o jardins d'ús 
freqüent per part dels infants. 



2. Es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos 
a les vies públiques, i en general a qualsevol lloc destinat 
al trhnsit de vianants. Els propietaris dels animals són 
responsables de l'eliminació d'aquestes deposicions. 
En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, 
els agents de 1'Autoritat municipal podran requerir el 
propietari o la persona que condueixi el gos perqui? 
procedeixi a retirar les deposicions de l'animal. En cas 
que no siguin atesos en el seu requeriment, podran 
imposar-los la sanció pertinent. 

3. Les deposicions recollides es col.locaran de manera 
higiknicament acceptable dins les bosses d'escombra- 
ries domiciliaries o en els llocs que 1'Autoritat munici- 
pal 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 ex- 
pressament autoritzats per 1'Autoritat municipal. 

Art. 18. La circulació i conducció dels animals i 
els vehicles de tracció animal per la via pública s'ajus- 
tara a allb que disposen els art. 100 a 107, 1 12 i 1 13 de 
*l'Ordenanc;a de circulació. 

Establiments zool6gics 

Art. 19. 1. Les activitats assenyalades en l'art. 2 
hauran de reunir com a mínim, per ser autoritzades, els 
requisits següents: 

* Derogada per I'Ordenanca de circulació de vianants i de vehicles, 
de 27-9-91 (GM núm. 1 de 2-1-92). 

a) L'emplaqament precís que tingui a compte el 
suficient allunyament del nucli urbh, en els casos que es 
consideri necessari, i que les instal.lacions no ocasionin 
molksties als habitatges prbxims. 

b) Construccions, instal.lacions i equips que faci- 
litin i proporcionin un ambient higiknic i les necessaries 
accions zoosanitaries. 

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

d) Recintes, locals o ghbies pera aillament, segrest 
i observació d'animals malalts o sospitosos de malaltia 
facilment netejables i desinfectables. 

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

f )  Mitjans pera la destrucció i eliminació higiknica 
de cadavers d'animals i materies contumaces. 

g) Manipulació adequades dels animals perquk es 
mantinguin en bon estat de salut. 

h) 1nstal.lacions que permetin unes condicions de 
vida acceptables d'acord amb lanatura de cadascun dels 
animals. 

i) Els establiments dedicats a la venda d'animals, 
com també els seus criadors i guarderies, han de dispo- 
sar d'un veterinari assessor i hauran de portar un registre 
d'entrades i soriides d'animals degudament detallat. 



j) El venedor d'un animal viu haura de lliurar al 
comprador el document acreditatiu de la raca de l'ani- 
mal, edat, procedencia i altres característiques que si- 
guin d'interes. 

2. Pera l'autorització de la posada en marxa d'aquestes 
empreses i activitats caldra l'informe dels Serveis tec- 
nics veterinaris municipals, els quals portaran el control 
permanent de I'activitat de les esmentades empreses. 

Art. 20. Els establiments de tractament, cura i 
allotjament d'animals disposaran obligatbriament de 
sales d'espera arnb la finalitat que aquests no s'estiguin 
a la via pública, escales, etc., abans d'entrar-hi. 

Experimentació arnb animals 

Art. 21. 1. Els laboratoris que utilitzin animals en 
els seus experiments hauran de disposar, per a aquestes 
practiques, d'un director responsable amb títol univer- 
sitari, i hauran de portar un llibre oficial d'entrades i 
sortides d'animals, en el qual constaran la procedencia 
de l'animal, la finalitat de la seva adquisició, la data 
d'intervenció i la destinació de les restes. 

2. Els animals utilitzats en experiments operatoris seran 
intervinguts en tot cas sota anestesia i hauran de rebre 
les cures postoperatbries adequades; i esta prohibit 
abandonar-los als seus propis mitjans després de l'ex- 
perimentació. La vivisecció d'animals únicament podrh 
ser realitzada per a finalitats científiques i per persones 

arnb títol facultatiu, en els llocs expressament autorit- 
zats, i anestesiant-los previament. 

3. Es prohibeix subministrar injustificadament qualse- 
vol substancia verinosa, estupefaents o drogues a ani- 
mals, o exposar-los al contacte amb les substancies 
esmentades. 

Sancions 

Art. 22. Amb independencia d'allb que disposa 
l'art. 7, la infracció del que s'estableix en aquesta Orde- 
nanca sera sancionada arnb una multa dins els límits 
següents: 

a) Infracció dels art. 2.19 i 21, arnb una multa entre el 
50 i el 100% del maxim que autoritza la Llei (de 12.500 
a 25.000 pessetes, segons assenyala el *RD Llei 11/79, 
de 20 juliol) i sempre que no procedeixi una multa 
superior per l'aplicació del Reglament d'activitats mo- 
lestes, insalubres, nocives i perilloses. 

b) Incompliment de l'art. 4, arnb una multa entre el 10 
i el 20% del maxim legal (de 2.500 a 5.000 pessetes). 

c) Incompliment dels altres articles, arnb una multa fins 
al 10% del maxim legal (fins a 2.500 pessetes). 

*Derogat per RD Legislatiu 781186 de 18-4, text refós de les disposi- 
cions legals vigents en materia de Regim local (BOE 22 i 23 d'abril 
de 1986). Ara regeix 1' art. 59 d'aquest text refós. 



Queden derogats els art. 112 a 117 de l'ordenanqa 
municipal de policia de la via pública. 

NOTA 

ORDENANCA SOBRE TINENCA 
D'ANIMALS 

A l'art. 11.4 
L'arbitri sobre Tinenqa i Circulació de Gossos ha 
estat substituit per Taxes per Serveis d'inspecció i 
prevenció sanithia. 


