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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 

 
 
REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA  
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Es regula aquesta ordenança amb motiu de la necessitat de regular aquest àmbit, des de la 
perspectiva de la salut pública, la convivència ciutadana, la higiene i la qualitat de vida. 
 
Davant d’aquesta situació queda supeditada a les normes legals que li siguin d'aplicació, i 
principalment aquelles que fan referència a la tinença i protecció dels animals de companyia 
i molt concretament al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de protecció dels animals.  
 
Aquesta normativa reguladora ha de recollir les següents consideracions:  
a) Procurar la coincidència legislativa amb els països de la Unió Europea.  
b) La responsabilitat que derivi dels animals de companyia, únicament es materialitzarà a 
través dels seus propietaris.  
c) Si bé els animals de companyia proporcionen satisfaccions personals als propietaris, també 
poden produir danys i molèsties a altres ciutadans i per això es responsabilitza els propietaris 
dels animals dels actes que aquests realitzin.  
d) Els animals de companyia poder ser vehicles transmissors de malalties zoonòsiques, per 
tant, l’estructura sanitària d’una comunitat, té l’obligació de vetllar per la qualitat sanitària 
d’aquesta població, per la qual cosa cal arbitrar mesures per a la prevenció i control de les 
esmentades malalties.  
e) La normativa que regula aquesta matèria, ha de recollir i respectar els drets dels animals.  
 
Així doncs, l’ordenança reguladora dels animals de companyia ha de tenir en compte:  
- La legislació comunitària, estatal i autonòmica.  
- Identificació i cens de tots els animals de companyia.  
- Responsabilització de perjudicis per la tinença d’animals de companyia.  
- Control sanitari dels animals.  
- Preservació dels drets universals dels animals.  
 
En virtut de l’exposició de motius realitzada s’estableix la següent normativa:  
 
TÍTOL I Disposicions generals  
 
Article 1. Finalitat  
 
Aquesta Ordenança estableix la normativa municipal de protecció i regulació específica dels 
animals de companyia. Aquestes mesures aniran destinades, respecte de la població de gats 
en espais públics, al seu control demogràfic, mitjançant l’esterilització, a la desparasitació 
dels animals i a l’aplicació d’altres mesures veterinàries adients per a garantir el benestar 
animal i la convivència en harmonia amb els ciutadans.  
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Article 2. Definició  
 
Són animals de companyia els que es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure amb els 
éssers humans amb fins educatius, socials o lúdics, sense cap activitat lucrativa. De forma 
especial cal esmentar totes les varietats o subespècies de gats i gossos (felis catus i canis 
familiaris) i les fures.  
 
Resten exclosos de la regulació d’aquest reglament els animals destinats al treball o a 
proporcionar carn, pell o algun producte útil per a l’home, és a dir, tots els animals de renda, 
els quals regulen altres disposicions.  
 
També se n’exclou els animals d’experimentació. La tinença d’animals domèstics no 
qualificats com de companyia, d’animals exòtics i/o salvatges en domicilis particulars, estarà 
sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament, sens perjudici de les demés 
autoritzacions que siguin exigibles per altres Administracions, sempre que acompleixin les 
condicions següents:  
 

• Animals de fauna no autòctona: 
 
Els propietaris d’animals d’espècies permeses pels tractats internacionals, ratificats per l’Estat 
espanyol, hauran de tenir, de cada animal:  
 
- Certificat sanitari d’origen.  
- Llicència d’importació.  
- Llicència d’exportació. 
- Autorització sanitària d’entrada a Espanya.  
- Certificat de reconeixement sanitari de duana, o la certificació de la quarantena.  
- Certificat d’origen, si són animals criats en captivitat.  
– No es permet la possessió d’animals salvatges de manifesta agressivitat, així com dels 
animals susceptibles de poder provocar enverinament per la seva mossegada o picada.  
 

• Animals de fauna autòctona: La tinença d'animals de fauna autòctona es regula 
d'acord a la normativa vigent. 

 

Article 3. Àmbit d’aplicació  
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança comprèn tot el terme municipal d’Aldover, i afecta 
totes les persones, i/o entitats o persones jurídiques, que siguin propietàries o posseïdores 
d’animals de companyia.  
 
Article 4. Allotjament  
 
4.1 Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la 
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres. Els animals 
d’un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferior a 6 m2, excepte els 
que romanguin en els centres municipals o supramunicipals d'acollida d'animals abandonats.  
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4.2 Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o 
en condicions climàtiques extremes.  
 
4.3 La retirada d’excrements i d’orina s’ha de fer de forma quotidiana, i s’han de mantenir els 
allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.  
 
4.4 Els gossos de guarda, i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen 
lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions de forma permanent; els 
animals de companyia en edat subadulta han de disposar d’un grau superior de llibertat de 
moviments. De la mateixa manera, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a 
protegir-los de la intempèrie. L’aixopluc ha de ser impermeable, 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 bon estat de conservació i de 
neteja. En tot moment, s’han de prendre les mesures que calgui per evitarhi l’entrada d’aigua, 
així com l’escalfament excessiu durant els mesos d’estiu.  
 
4.5 Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o 
balcons.  
 
Article 5. Prohibicions  
 
De conformitat amb la legislació aplicable, resta expressament prohibit:  
 
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altrapràctica que els 
provoqui sofriments o danys injustificats.  
b) Abandonar-los.  
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènico-sanitari.  
d) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, 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. 
e) No facilitar-los l’alimentació necessària per subsistir.  
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions 
de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.  
g) Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració.  
h) Exercir-ne la venda ambulant 
i)L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats, si aquestes els poden causar 
sofriments o poden ser objecte de burles o tractament antinatural, o bé pot ferir la sensibilitat 
de les persones que els contemplen. Restaran excloses d’aquesta prohibició aquelles festes 
i activitats amb animals expressament permeses en la normativa vigent, sota els 
condicionants que aquesta mateixa normativa determini.  
j) Alimentar els animals a la via pública i especialment aquells que no tenen propietari 
conegut, excepte els casos de colònies controlades de gats en espais públics, degudament 
autoritzades per l’òrgan competent de l’Ajuntament, que seran agrupacions controlades 
d’animals, degudament esterilitzats.  
k) L’entrada de gossos en tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, 
transport o manipulació d’aliments.  
l) La circulació o permanència de gossos o altres animals a les piscines públiques.  
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m)Deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques, i, en general, en qualsevol 
lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són responsables de la 
recollida d’aquestes deposicions. En cas que es produexi la infracció d’aquesta norma, els 
agents de l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona que condueixi el gos, 
perquè procedeixi a retirar les deposicions de l’animal. En cas que no siguin atesos en aquest 
requeriment, podran imposar la denúncia pertinent.  
n) Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com ara pensions,restaurants, 
cafeteries i similars, segons llur criteri, poden prohibir l’entrada i la permanència de gossos 
en llurs establiments. Encara que comptin amb la seva autorització, s’exigirà que tinguin el 
morrió posat i que vagin subjectats per corretja o cadena.  
o) Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos pigalls propietat de 
persones a qui manqui la visió.  
p) Banyar els animals de companyia en fonts, basses o altres llocs on s’estanqui aigua que 
es pugui trobar en places o jardins públics.  
 
Article 6. Obligacions  
 
a) Quan el local no estigui tancat de manera adient, de tal manera que no s’impedeixi el pas 
a persones alienes, s’haurà de col·locar en lloc visible un rètol advertint el perill de l’existència 
d’un gos vigilant al recinte.  
b) El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària, és responsable 
dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies, 
espais públics, i al medi natural en general, d’acord amb allò que estableix la legislació vigent.  
c) Els propietaris de gossos han d’adoptar mesures perquè aquests no embrutin les voravies, 
zones de vianants, parcs infantils, i en general qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. 
Els posseïdors de gossos són responsables de recollir els excrements convenientment, 
mitjançant bosses de plàstic, paper, o recollidor especialment indicat per a aquesta finalitat.  
d) Es considerarà abandonat aquell 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. En aquest supòsit l’Ajuntament o l’ens amb qui delegui es farà càrrec de l’animal 
i el retindrà fins que sigui cedit , acollit temporalment o adoptat. També tindrà la consideració 
d’abandonat aquell animal de compañía que sigui recollit, dipositat al centre d’acolliment i no 
sigui recuperat per la persona propietària o posseïdora, tot i ser avisada, un cop 
transcorreguts els terminis legalment establerts per a recuperar-lo. Els animals que formen 
part d’una colònia controlada de gats degudament autoritzada per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament, seran gestionats d’acord al funcionament d’aquestes colònies basat en 
l’agrupació dels animals, degudament esterilitzats, en espais públics.Aquests animals, seran 
identificats per tal de diferenciar-los dels animals abandonats, mitjançant un sistema de 
marcatge per poder reconèixer-los com a membres de la colònia. Caldrà disposar, per tal de 
realitzar aquest marcatge, de l’autorització del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per 
motius de maneig.  
e) Els procediments de recuperació, per part dels seus propietaris o posseïdors, dels animals 
abandonats recollits i dipositats al centre d’acolliment, seran els adequats a la normativa 
vigent, tant pel que fa als tràmits com als terminis.  
f) A les vies públiques, els gossos han d’anar proveïts de corretja o cadena i collar.  
g) Han de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui previsible, a 
causa de la naturalesa i de les característiques que tinguin.  
h) L’ús de morrió pot ésser ordenat per l’autoritat municipal quan les circumstàncies així ho 
aconsellin i mentre aquestes durin.  
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Article 7. Recollida d’animals abandonats  
 
7.1 Correspon a l’Ajuntament, recollir i controlar els animals de compañía abandonats, 
perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans, mitjançant la disposició, 
entre d’altres infraestructures, d’instal·lacions de recollida d’animals abandonats o perduts 
adequades.  
7.2 L’Ajuntament podrà delegar la responsabilitat a què fa referència l’apartat 7.1 a 
administracions o entitats supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l’eficiència 
del servei.  
7.3 L’Ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent es farà càrrec dels 
animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, acollits temporalment o adoptats. 
7.4 També es podrà gestionar els gats abandonats mitjançant colònies controlades de gats 
degudament autoritzades, quan així ho decideixi l’Ajuntament.  
7.5 L’Ajuntament, o si s’escau l’entitat supramunicipal corresponent, promourà directament o 
mitjançant convenis amb les associacions de defensa i protecció dels animals, processos 
d’adopció d’animals abandonats o perduts.  
 
Article 8. Condicions higièniques  
 
Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenirlos en 
adequades condicions higienicosanitàries, albergar-los en instal·lacions adients i realitzar el 
tractament de vacuna, desparasitació, allotjament, alimentació i control. De la mateixa 
manera, restaran obligats a declarar al facultatiu competent l’existència d’una malaltia 
contagiosa o transmissible a les persones.  
 
TÍTOL II De la identificació i del control dels animals de companyia  
 
Article 9. Identificació i control  
 
El veterinari o veterinària responsable del marcatge de l’animal ha de lliurar al posseïdor de 
l’animal un document acreditatiu d’aquest fet on han de constar, com a mínim, les dades 
següents: el sistema d’identificació utilitzat i el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les 
dades de la persona o l’entitat que realitza aquest marcatge, l’espècie animal i la raça, el sexe 
i la data de naixement de l’animal.  
 
Article 10. Cens i registre  
 
10.1 L’Ajuntament disposarà un registre censal d’animals de companyia, i els posseïdors 
d’animals domèstics de companyia restaran obligats a inscriure llurs animals al registre censal 
del municipi de residència habitual de l’animal, a facilitar, com a mínim, les dades que 
s’especifiquen a l’annex del Decret 328/1998, de 24 de desembre, que regula la identificació 
i el Registre general d’animals de companyia, i a acreditar-ne la identificació mitjançant el 
document establert per l’article 4.2 de l’esmentat Decret.  
10.2 L’Ajuntament percebrà per la prestació d’aquest servei les taxes que assenyali 
l’ordenança municipal corresponent.  
10.3 La inscripció dels animals de companyia al registre censal municipal es realitzarà dins 
del termini legalment establert en els casos de naixement, nova adquisició o canvi de 
residència de l’animal.  
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10.4 Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia están obligats a notificar 
a l’Ajuntament, en el termini legalment establert la baixa, la cessió o el canvi de residència de 
l’animal, el canvi en el sistema o codi d’identificació que estableix l’article 3.1 del Decret 
328/1998, igual com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens 
corresponent.  
 
Article 11. Control sanitari  
 
11.1 Tots els animals de companyia tenen dret a, o el propietari té el deure d’oferir, les 
degudes condicions sanitàries. Amb aquesta finalitat, les autoritats administratives podran 
ordenar l’execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries per als animals de 
companyia, de la forma i en el moment que es determini.  
11.2 Els propietaris d’animals que hagin causat lesions a persones per motiu d’agressió, estan 
obligats a:  
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus 
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.  
b) Comunicar-ho, en el termini màxim de 24 hores, posteriors als fets a l’àrea de Sanitat 
d’aquest Ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats municipals.  
c) Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria en un centre, o en 
qualsevol consulta veterinària d’exercici lliure, i seguir les disposicions que determini els 
serveis veterinaris.  
d) Presentar a l’Ajuntament o bé on aquest determini, la documentació sanitària de l’animal i 
el certificat veterinari de l’observació veterinària, en un termini no superior a 48 hores després 
de produïda la lesió.  
e) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort de l’animal, robatori, 
pèrdua, desaparició, trasllat, etc.) durant el període d’observació veterinària.  
f) Si les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l’Ajuntament podrá obligar a 
recloure l’animal agressor al dipòsit d’animals, o en qualsevol centre públic, per realitzar el 
període d’observació veterinària.  
11.3 Si l’animal té propietari/a conegut/da, les despeses de manteniment aniran a càrrec seu. 
11.4 Si el propietari/a de l’animal agressor no té la documentació adequada, es podrà iniciar 
el corresponent expedient sancionador.  
11.5 Periòdicament, i en períodes no superiors a terminis bianuals, l’Ajuntament podrà fer 
obligatòria la revisió sanitària dels animals de companyia realitzada per tècnics competents 
(veterinaris).  
11.6 Els veterinaris resten obligats a comunicar totes les malalties transmisibles a 
l’Ajuntament, tal com estigui establert, perquè, independentment de les mesures 
zoosanitàries individuals, es posin en marxa les corresponents mesures higienicosanitàries 
de protecció civil.  
11.7 L’Ajuntament i els veterinaris i veterinàries promouran la col·laboració en tot el que es 
refereixi al control sanitari dels animals de companyia.  
11.8 Els nuclis zoològics degudament registrats dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
ordenança hauran de tenir:  
a) El llibre de registre d’entrada i sortida d’animals de companyia.  
b) Les condicions higiènicosanitàries exigides en aquests establiments. 
 
Els animals han de ser venuts d'acord als preceptes de la normativa vigent.  
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TÍTOL III Dels drets dels animals  
 
Article 12. Els drets dels animals  
 
La presència d’altres tipus d’animals no considerats de renda ni de companyia, com ara els 
animals de laboratori per a indústries, quedarà supeditada a les normes de caràcter general 
que regulen els estabularis i les pràctiques de laboratori.  
 
Els propietaris i les propietàries estan expressament obligats a comunicar a l’autoritat 
municipal la presència d’aquests estabularis i tenir els diversos permisos específics per a 
aquesta activitat. Totes les actuacions que contradiguin la Llei de protecció animal serán 
perseguides i denunciades a les autoritats competents en aquesta matèria.  
 
TÍTOL IV De les competències municipal  
 
Article 13. Competències de l’Ajuntament  
 
13.1 Confeccionar un cens de les espècies d’animals domèstics gossos, gats i fures.  
13.2 Realització de les tasques definides a l’article 7 d’aquesta mateixa Ordenança.  
13.3 Vigilar i inspeccionar els establiments de venda, guarda i cria d’animals domèstics, 
directament o mitjançant convenis amb les associacions de protecció animal o facultatius 
veterinaris.  
13.4 Confiscar, per si mateix o mitjançant associacions, els animals de companyia si hi ha 
indicis que els maltracten o torturen, o si es troben en instal·lacions inadequades, i també en 
cas que els hagin diagnosticat malalties transmissibles a les persones, per a sacrificar-los si 
fos necessari. Aquesta facultat també la poden desenvolupar altres administracions que en 
siguin competents.  
13.5 En tot cas, incoar els expedients sancionadors, i elevar-los a l’autoritat administrativa 
competent perquè resolgui.  
13.6 En general, i dins de la seva autonomia, dictar ordenances.  
 
TÍTOL V De les infraccions i sancions  
 
Article 14  
 
Quant al regim sancionador s’actuarà amb allò que disposi la legislació vigent en matèria 
d’animals de companyía.  
 
Article 15  
 
A la llista d’ infraccions inclòs a la legislació vigent s’afegeixen les següents:  
 
Faltes lleus:  
- Freqüents molèsties als veïns, havent estat demostrades, sense que els propietaris prenguin 
cap mesura. 
 - Embrutar les vies públiques, i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l’esbarjo de les persones, 
amb les deposicions fecals dels animals de companyia.  
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Article 16  
 
D'acord amb el que determini la legislació vigent aplicable en cada moment es seguirà la 
tramitació del procediment sancionador abreujat per als casos en que aquesta mateixa 
normativa ho permeti.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta Ordenança fiscal, la qual ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
extraordinària celebrada el dia 11 de novembre de 2011, entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de la data 1 de gener 
de 2012, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
Es va publicar l’aprovació provisional al BOPT núm. 276, en data 30 de novembre de 2011, i 
l’aprovació definitiva al BOPT núm. 300, en data 31 de desembre de 2011.  
 


