ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA

PREÀMBUL
La creixent sensibilitat social pel respecte , la protecció i la defensa dels éssers vius , en general, i dels
animals més propers a les persones , en particular, ha suscitat els darrers anys una intensa activitat
normativa a Catalunya.
Tanmateix, en ocasions, la manca de responsabilitat d’alguns propietaris d’animals ha provocat
problemes de convivència veïnal.
En els darrers anys hi ha hagut un augment progressiu de la població al municipi, així com un
augment del nombre de llars que tenen animals domèstics.
El Bruc disposa d’Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics des de l’any 1998, tot i que
durant el transcurs del temps, ha quedat obsoleta, en atenció a l’evolució normativa del sector.
Per altra banda, la inquietud social generada per atacs a les persones per part de gossos amb especial
agressivitat, i la tendència de la ciutadania d’adquirir animals de fauna no autòctona per conviure , ha
portat a dedicar als gossos considerats potencialment perillosos i als animals exòtics , sengles títols
independents.
L’Ordenança va dirigida fonamentalment , a fomentar la tinença responsable dels animals i promoure
el respecte pels seus drets . D’aquesta manera, tenir animals comportarà obligacion s per a la persona
propietària o posseïdora , el coneixement de les quals es converteix en un element perquè els qui ho
pretenguin, valorin i sospesin la decisió i importància de fer-se càrrec d’un animal.
El marc normatiu d’aquesta ordenança és:
-

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció
dels animals.

-

Llei 10/1999, de 30 juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

-

Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1990, de 23 de
desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

-

Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions dels animals de
companyia.

-

Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives

-

Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal.
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DISPOSICIÓNS FINALS

AJUNTAMENT D’EL BRUC,

C/ Bruc del Mig, 55 08294 El Bruc. Telf.: 93.771.0006 Fax.: 93.771.0450 e-mail:bruc@diba.cat C.I.F.P0802500I

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i finalitats
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció i la tinença d’animals, en especial, les
interrelacions entre les persones i els animals domèstics.
2. Les finalitats d'aquesta Ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals,
garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els abandonaments d'animals,
fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals i preservar la salut, la
tranquil·litat i la seguretat de les persones.
3. Aquesta Ordenança s'aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i catalana de
protecció dels animals, de tinença d'animals potencialment perillosos i d'experimentació amb animals i
el seu ús per a altres finalitats científiques.
Article 2. Àmbit de l’Ordenança
Aquesta Ordenança regula la tinença , comerç, protecció i tractament d’animals domèstics i de
companyia que conviuen habitualment amb les persones dins el terme municipal del Bruc.
En aquest sentit afecta a totes les persones particulars i entitats jurídiques que en són propietàries o
posseïdores.
En tot cas , s’ha de respectar el que s’estableix al Decret legislatiu

2/2008, de 15 d’abril, pel qual

s’aprova el Text refós de la L lei de protecció dels animals , així com la resta de normativa que sigui
d’aplicació, 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 T

inença d’Animals

Potencialment Perillosos, RD 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, Decret 170/2002,
d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos , el Decret
6/1999, de 26 de gener , pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de
companyia, la Llei 7/2004, de 16 de juliol , de mesures fiscals i administratives

, la Llei orgàn ica

10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal i tota aquella altra normativa que li sigui d’aplicació
que la complementi, modifiqui o substitueixi.
Article 3. Definicions
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, la

Al efectes d’aquesta Ordenança i de conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de protecció dels animals de Catalunya:
1. Animal domèstic : aquell 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.
2. Animal de companyia: aquell animals domèstic que es cria i reprodueix amb la finalitat de conviure
amb les persones i que es manté generalment a la llar per obtenir -ne companyia. Gaudeixen sempre
d’aquesta consideració gossos, gats i fures.
3. Gos d’assistència: el gos que ha estat ensinistrat, en un centre especialitzat i oficialment reconegut ,
per donar servei i assistència a persones amb alguna discapacitat visual

, auditiva o física o que

pateixin trastorns de l’espectre autista , diabetis, epilèpsia o alguna de les malalties que es reconeguin
a la seva legislació sectorial.
4. Fauna salvatge autòctona : fauna que comprèn les espècies originàries de Catalunya o de la resta
de l’Estat espanyol , incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies de peix

os i animals

marins de les costes catalanes.
5. Fauna salvatge no autòctona : fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l’Estat
espanyol.
6. Animal de companyia exòtic : animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual
depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
7. Colònia urbana de gats : indret sotmès a control de personal acreditat per l’administració destinat a
tenir un conjunt de gats, lliures, no socialitzats, que hi viuen de manera habitual i que són alimentats
per aquest personal i que els individus que la conformen estan esterilitzats o en vies de ser- ho.
8. Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la
convivència amb les persones.
9. 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 tenen la

consideració d’abandonats els casos d’animals de companyia , no acompanyats de cap persona , que
duen identificació i que un cop notificada , per l’administració local, a la persona que n’és propietària o
posseïdora no són recuperats en els 20 dies següents a la notificació, abonant-se prèviament totes les
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despeses originades (article 17.3 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals).
10. 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.
11. Animal peridomèstic o 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),
espècies de fauna salvatge no autòctona i d’altres que s’han de determinar per via reglamentària.
12. 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.
13. Nucli zoològic : les agrupacions zoològiques per a l’exhib ició 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 d’animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb
animals i els de característiques similars que es determini per via reglamentària . En queden excloses
les instal·lacions que allotgen 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.
14. Instal·lacions per al manteniment dels 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.
15. Circ: Local fix o ambulant , amb grades per als espectadors , amb un espai circular al mig o més
d'un, on hom executa exercicis eqüestres , exercicis d 'audàcia, pantomimes, màgia, exhibicions de
feres ensinistrades i actuacions de pallassos.
Article 4. El dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los
Tothom té el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los d'acord amb l'art. 45.2 de la
Constitució Espanyola. Tothom té el deure de complir les normes contingudes en aquesta Ordenança i
de denunciar els incompliments que presenciïn o dels quals en tinguin coneixement cert. L'Ajuntament
ha d'atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i exercir les accions que en
cada cas escaiguin. Per a garantir el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los, qualsevol
persona física tindrà la condició d'interessada en els procediments administratius municipals relatius a
la protecció d'animals sempre i quan s'hi personi.
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CAPÍTOL I
PROTECCIÓ AL BENESTAR ANIMAL I LES SEVES PROHIBICIONS

Article 5. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries dels animals
1. L’Ajuntament del Bruc autoritza , amb caràcter general , la tinença d’animals domèstics en els
domicilis particulars sempre que es reuneixin les condicions higièniques adients per allotjar

-los i que

no provoquin cap situació de risc sanitari , perill o molèsties als veïns o per a les persones que hi
conviuen i per altres persones, altres animals o als mateixos animals, que no siguin les derivades de la
seva naturalesa de forma que es compleixin les condicions que es fixen en aquesta Ordenança.
2. En cap cas , es podrà posseir , en un mateix immoble en residencial col·lectiu més de 5 animals de
companyia (gossos i gats), o 8 en un immoble unifamiliar o no residencial aïllat , ja que es considerarà
sotmès a risc sanitari i d’afectació a la convivència i , en conseqüència, implicarà l’autorització expressa
de l’Ajuntament i, si s’escau, la sol·licitud d’inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
3. L’allotjament de l’animal o animals ha de ser adequat, segons l’espècie, i en correspondència amb
el medi on ha de viure . L’Ajuntament podrà reduir o ampliar , en tot cas , previ informe tècnic , el
nombre d’animals que es posseeixin atenent a les característiques dels animals , de l’allotjament, espai
disponible, condicions higiènic sanitàries , repercussions i molèsties que puguin generar al veïnat o a
l’entorn.
4. En el supòsit que els animals situats en un domicili , parcel·la o finca, per les seves característiques,
comportament, condicions de manteniment o nombre
molèsties o incomoditats de rellevància al veïnat

, causin problemes sanitaris o provoquin

(sorolls procedents de lladrucs , cants, males olors ,

etc) s’ha d’atorgar un termini , d’una durada raonable i proporcionada segons les circumstàncies , a les
persones propietàries o posseïdores per tal que corregeixin les deficiències detectades

. Si aquesta

correcció no es produeix , s’ha d’ordenar el trasllat dels animals al centre adient , essent les despeses
de trasllat i de manteniment a càrrec de la persona propietària o posseïdora.
Article 6. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries dels animals
La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la propietària, és
responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones, als béns i al medi natural.

Article 7. Protecció dels animals domèstics
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1. Les persones propietàries i posseïdores d'animals domèstics han de mantenir-los en bones
condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les necessitats pròpies de la
seva espècie.
2. En particular, s'estableixen les següents condicions mínimes de manteniment dels animals:
a) Proveir d'aigua potable i alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de
nutrició i salut.
b) Disposar d'espai, ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc adequats i necessaris per
evitar cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals i el seu benestar.
c) Mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats tot retirant periòdicament els
excrements i els orins.
d) No poden estar lligats durant més de 8 hores.
e) Els animals de més de 25 kg han de disposar d'un espai mínim de 20 m2 amb excepció dels
Centres d'Acollida d'Animals de Companyia quan estiguin en espera de recollida pel propietari,
en adopció i en dipòsit per ordre judicial o administrativa.
f) No poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons.
g) El transport d'animals en vehicles particulars s'ha d'efectuar en un espai suficient, protegit
de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.
f) Les cures mínimes necessàries seran les adequades tant pel que fa als tractaments
preventius de malalties com als guariments, i a l'aplicació de les mesures sanitàries
preventives que l'Autoritat municipal disposi.
Article 8. Obligacions dels propietaris i posseïdors d'animals de companyia
1. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a:
a) Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i a proveirse del document sanitari, de forma prèvia a la inscripció en el Registre censal municipal.
b) Inscriure'ls en el Registre censal municipal, dins del termini de trenta dies des de la data de
naixement, d'adquisició, canvi de residència de l'animal o trasllat temporal per un període
superior a tres mesos al. El propietari posseïdor haurà d'acreditar la identificació de l'animal,
presentar el document acreditatiu lliurat per l'entitat responsable de la identificació i
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comunicar les dades del propietari o posseïdor relatives al nom i cognoms, domicili, telèfon i
DNI i les dades de l'animal relatives a l'espècie, raça, sexe, data de naixement, codi
d'identificació i domicili habitual de l'animal.
c) Notificar al Registre censal municipal, en el termini d'un mes, la baixa, la cessió o el canvi
de residència de l'animal i qualsevol altra modificació de les dades que figurin en aquest cens.
d) Comunicar al Registre censal municipal, en el termini de 48 hores des que s'ha tingut
coneixement dels fets, la sostracció o pèrdua d'un animal de companyia amb la documentació
identificativa pertinent a l'efecte d'afavorir la seva recuperació.
2. La inscripció al Registre censal municipal, es completarà amb el lliurament a la persona propietària
o posseïdora d'un document identificatiu que acreditarà les dades de l'animal i de la persona
propietària o posseïdora i la inscripció registral.
Article 9. Prohibicions
És prohibit:
a) Maltractar, agredir o afectar físicament o psicològicament els animals.
b) Abandonar els animals.
c) Mantenir els animals en instal·lacions indegudes des del punt higienicosanitari, de benestar i de
seguretat de l'animal.
d) No facilitar als animals l'alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de nutrició
i salut.
e) Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de seguretat
dels animals en el transport.
f) Utilitzar animals en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o religioses i
qualsevulla altra activitat sempre que els pugui ocasionar dany o sofriment, o bé degradació, paròdies,
burles o tractament antinaturals, o que poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
g) Utilitzar animals en baralles i en atraccions firals de cavallets.
h) Utilitzar animals salvatges en captivitat en els circs.
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i) Permetre l'entrada de les persones menors de 14 anys a les curses de braus i la realització de
curses de braus com a part o en ocasió d'un espectacle no taurí si suposen dany, sofriment,
degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals de l'animal, o que poden ferir la sensibilitat de
les persones que els contemplen.
j) Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans llevat dels controls de poblacions
d'animals.
k) Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via i als espais públics llevat de
la cessió, l'adopció o l'acolliment d'animals abandonats o perduts mitjançant l'Ajuntament, els Centres
d'Acollida d'Animals de Companyia i les entitats de defensa i protecció dels animals.
l) Exhibir els animals de forma ambulant com a reclam.
m) Mantenir-los lligats durant la major part del temps o limitar-los de forma duradora el moviment
necessari per a ells.
n) Filmar animals per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió, que reprodueixin escenes
fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense disposar de l'autorització municipal
prèvia per a garantir que els danys siguin simulats i els productes i els mitjans emprats no provoquin
cap perjudici a l'animal.
o) 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.
p) Practicar-los mutilacions, extirpar-los les 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’autorització prèvia de l’autoritat competent.
q) Baralles de gossos.
r) Baralles de galls.
s) Matances públiques d’animals.
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t) Es prohibeix en els vehicles estacionats que alberguin en el seu interior algun animal , llevat que no
suposi cap perjudici per al seu benestar i en cap cas més de dues hores i

, en els mesos d'estiu,

hauran d'ubicar-se en una zona d'ombra facilitant en tot moment la ventilació. Es prohibeix tancar els
animals de companyia als maleters dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema que garanteixi un aireig
eficaç i que , alhora, eviti una possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel ma

teix

vehicle.
Article 10. Responsabilitat de les persones posseïdores
1. La persona posseïdora d’un animal , sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona
propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni ll ur animal a les persones, a
altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general , d’acord amb el que
estableix la legislació civil aplicable . (Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera Llei de Codi civil de
Catalunya, Llibre I).
2. Quan es tracti d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la tinença dels quals és
permesa i que , per llurs característiques , pugui causar danys a les persones , a altres animals , a les
coses, a les vies i espais públics i al medi natural, ha de mantenir -los en captivitat de manera que es
garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les
vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de respons

abilitat civil que

cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les persones i als altres
animals.
3. Així mateix, la persona posseïdora està obligada a evitar -ne la fugida, tant dels exemplars com de
les cries d’aquests.
4. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a comunicar la
desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat en un termini de 48 hores, de manera que en
quedi constància . En cas contrari , es presumirà el seu abandonament, sense perjudici de prova en
contrari.
Article 11. Responsabilitats pel que fa a la convivència
1. Les persones posseïdores o propietàries d’animals domèstics estan obligades a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranq

uil·litat del veïnat sigui alterada pel comportament dels seus

animals.
2. Es prohibeix deixar sols, entre les 22 i les 8 hores, tant si es troben a l’interior d’habitatges com si
estan en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits
o cants destorbin el descans del veïnat.
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Aquesta prohibició es farà extensiva a la resta del dia , quan s’evidenciï per l’autoritat competent que
aquests animals amb els seus sons , crits o cants provoquen molèsties al veïnat, encara que aquestes
es produeixin en horari diürn.
Les persones propietàries o posseïdores vetllaran , en tot cas , que ni sols ni en la seva presència
aquests animals molestin al veïnat.
3. En balcons , terrasses i similars s’hauran de prendre les mesures necessàries per evitar que els
animals, especialment gossos o gats , puguin afectar amb les seves deposicions i orins els pisos
inferiors o a la via pública.
Article 12. Col·laboració amb l’acció inspectora
Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics hauran de facilitar als
tècnics de salut pública

, veterinaris i /o agents de l’autoritat municipal o rural les inspeccions

necessàries per comprovar les condicions d’allotjament , manteniment i tracte de l’animal i facilitar -los
la documentació exigible.
En cas d’incompliment greu o persistent de les condicions establertes en els articles anteriors
l’administració municipal podrà disposar les mesures p

,

rovisionals i cautelars i fins i tot ordenar el

comís dels animals pel seu posterior trasllat a un lloc o establiment més adequat , amb les despeses a
càrrec de la persona propietària.
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CAPÍTOL II
PÉRDUES, RECOLLIDES, ESTERILITZACIÓ I SACRIFICIS

Article 13. Recollida d’animals a la via i als espais públics
L'Ajuntament oferirà un servei de recollida privat (refugi, empresa privada de recollida...) a la via i als
espais públics.
Article 14. Animals de companyia abandonats i perduts
1. Es considerarà abandonat un animal de companyia quan no dugui la identificació establerta
legalment per localitzar el propietari i no vagi acompanyat per cap persona. Es considerarà perdut un
animal de companyia quan dugui identificació per localitzar el propietari i no vagi acompanyat de cap
persona.
2. Els animals de companyia abandonats i els que, sense ser-ho, circulin sense la identificació
establerta legalment seran recollits pels servei contractat i mantinguts en observació durant un
període de 20 dies naturals. Els animals de companyia perduts seran recollits pels servei contractat
per l’ajuntament del Bruc; la recollida serà comunicada als seus propietaris i estaran en observació
durant 10 dies naturals des de la comunicació. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona
propietària no ha recollit l'animal, se li comunicarà un nou avís i restarà en observació durant 10 dies
naturals addicionals. En el cas que l'animal sigui recuperat pel propietari, l'animal es lliurarà amb la
identificació corresponent previ el pagament de totes les despeses originades.
3. Una vegada hagin transcorreguts els terminis anteriors, si els animals de companyia no han estat
retirats pel seu propietari, es procedirà a promoure'n la seva cessió, a donar-los en adopció o
qualsevol altra alternativa adient. Estarà prohibit el sacrifici llevat d'aquells casos que sigui dictaminat
sota criteri veterinari atenent a conductes marcadament agressives envers les persones o altres
animals, o estats patològics que impliquin sofriment per l'animal o que suposin un risc de transmissió
de malalties contagioses greus.
Article 15. Sacrifici i esterilització dels animals
1. El sacrifici dels animals només es podrà realitzar en les condicions previstes per la normativa
aplicable i, en tot cas, s'ha d'efectuar de manera indolora, amb atordiment previ de l'animal, i en la
mesura que sigui tècnicament possible, de manera instantània.
2. El sacrifici i la esterilització dels animals ha de ser fet sempre sota control veterinari.
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CAPÍTOL III
ANIMALS, NORMATIVA I SALUT PÚBLICA

Article 16. Presència d'animals domèstics a la via i als espais públics
a) Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics han d'evitar en tot moment que
aquests causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis confrontats. En especial,
s'han de complir les següents conductes:
b) Són prohibides les deposicions i les miccions d'animals domèstics en els parcs infantils o jardins
d'ús per part dels infants.
c) Són prohibides les miccions en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.
d) S'han de recollir les deposicions immediatament i col•locar-les de manera higiènicament acceptable
dins les bosses adients i en els llocs que l'Administració municipal destini expressament a aquest
efecte.
e) S'ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats.
Article 17. Alimentació en la via pública
1. Es prohibeix expressament alimentar, de manera general, els animals (gossos, gats, coloms, etc) a
la via pública, parcs, solars o altres espais similars.
2. Amb l’objecte de prevenir la proliferació i increment de colònies d’animals incontrolats en el
municipi, es prohibeix donar aliments als animals en les vies i els espais públics, destinats directament
a l’ús comú general dels ciutadans, a excepció de les persones autoritzades expressament per
l’ajuntament en el cas de colònies controlades. La persona serà advertida de les conseqüències de la
seva acció, i si persisteix en ella, podrà ser sancionada. 3. Així mateix, per tal d’evitar i prevenir la
proliferació de colònies d’animals incontrolats, es prohibeix alimentar els animals abandonats i perduts
en recintes de propietat privada.
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Article 18. Condicions dels gossos a la via i als espais públics
1. A la via i als espais públics tot incloent-hi també les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han de complir els
següents requisits:
a) Estar proveïts de la identificació amb microxip.
b) Dur el document identificatiu.
c) Anar lligats per mitjà d'un collar i una corretja o cadena, que no ocasionin lesions a
l'animal, llevat si aquest resta sempre al costat del seu amo o conductor, sota el seu control
visual i està educat per respondre a les seves ordres verbals.
d) Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l'animal on hi
consti el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor.
2. Els gossos potencialment perillosos han de complir les següents condicions addicionals quan circulin
per la via i els espais públics:
a) Dur un morrió apropiat per la tipologia racial de cada animal.
b) Anar lligats per mitjà d'un collar i una corretja o cadena que no sigui extensible i de
longitud inferior a 2 metres, sense que ocasionin lesions a l'animal.
c) No poden ésser conduïts per menors de divuit anys.
d) No es pot dur més d'un gos potencialment perillós per persona.
Article 19. Prohibició de regalar animals
Els animals no poden ser objecte de regal o sorteig, rifa o promoció, ni poden ser lliurats com a cap
tipus de premi, obsequi o recompensa.
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CAPÍTOL IV
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Article 20. Gossos potencialment perillosos
1. Són gossos potencialment perillosos els que compleixin alguns dels següents requisits:
a) Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Akita inu, Terrier
staffordshire americà, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro,
Mastí napolità, Pit bull terrier, Presa canari, Rottweiler, Staffordshire Bull terrier, Tosa inu o
Japonès.
b) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
c) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
S’exceptuen els gossos pigall o gossos d’assistència acreditats i ensinistrat

s en centres oficialment

reconeguts, conforme a la legislació autonòmica o , en el seu cas , estatal, així com aquells gossos que
es trobin en fase d’instrucció per adquirir aquesta condició.
2. Les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagin causat lesions a persones o altres
animals estan obligats a:
a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als
propietaris de l'animal agredit i als agents de l'autoritat que ho sol·licitin.
b) Comunicar l'agressió i presentar la documentació sanitària de l'animal, en un termini màxim
de 24 hores posteriors als fets, a les autoritats sanitàries municipals, i posar-se a la seva
disposició.
c) Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent certificat
veterinari en el termini de 15 dies d'haver iniciat l'observació veterinària. Quan les
circumstàncies ho aconsellin i l'autoritat municipal ho consideri necessari, es podrà obligar a
recloure l'animal agressor en un centre autoritzat per sotmetre'l a observació veterinària tot
essent les despeses ocasionades a càrrec de la persona propietària o posseïdora.
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Article 21. Obligacions i prohibicions sobre gossos potencialment perillosos
1. Les persones propietàries o posseïdores dels gossos potencialment perillosos han de prendre les
mesures necessàries per evitar possibles molèsties i perjudicis a les persones, animals i béns, i hauran
de complir tots els requeriments previstos en la legislació vigent de gossos potencialment perillosos.
2. Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han de complir les
següents obligacions:
a) La inscripció al Registre municipal, es completarà amb el lliurament al propietari o
posseïdor d'un document identificatiu que acreditarà les dades de l'animal i de la persona
propietària o posseïdora, la llicència municipal i la inscripció registral.
b) Disposar de llicència municipal per la tinença de gossos potencialment perillosos que
resideixin habitualment al Bruc. Els requisits per l'atorgament d'aquesta llicència són els
establerts per la legislació específica de gossos potencialment perillosos i aquesta llicència té
un període de validesa de 5 anys tot podent ser renovada successivament. Qualsevol variació
de les dades que hi figuren ha de ser comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies des
de la data en què es produeixi.
c) Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys
i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals i, en tot cas,
no inferior a 150.253 EUR i que inclogui les dades d'identificació de l'animal.
d) Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i a proveirse del document sanitari corresponent, de forma prèvia a la inscripció en el Registre
municipal.
e) Inscriure'ls en el Registre municipal, dins del termini de quinze dies des de l'obtenció de la
llicència o del trasllat temporal per un període superior a tres mesos al terme municipal del
Bruc. El propietari o posseïdor haurà d'acreditar la identificació de l'animal, presentar el
document acreditatiu lliurat per l'entitat responsable de la identificació i comunicar les dades
del propietari o posseïdor relatives al nom i cognoms, domicili, telèfon i DNI i les dades de
l'animal relatives a l'espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d'identificació i domicili
habitual de l'animal, així com també altres dades que s'estableixin per Decret d'Alcaldia o de
la Comissió de Govern
f) Notificar al Registre censal municipal, en el termini de quinze dies, els incidents produïts al
llarg de la seva vida coneguts per les autoritats administratives o judicials, la baixa per mort
certificada per veterinari o autoritat competent, la venda, la cessió, el trasllat permanent o
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temporal per un període superior a tres mesos a un altre municipi, el canvi del codi
d'identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el Registre. La
sostracció o la pèrdua s'haurà de notificar a l'esmentat Registre en el termini de 48 hores des
que es tingui coneixement dels fets.
g) En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics que no
es puguin solucionar amb les tècniques d'ensinistrament i terapèutiques existents, es pot
considerar sota criteri facultatiu, el sacrifici de l'animal.
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CAPÍTOL V
ANIMALS EXÒTICS I ALTRES ANIMALS

Article 22. Animals exòtics
La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està condicionada a què es compleixin
les condicions següents:
a) La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeix pel que establ eixen els tractats i convenis
internacionals signats per l’Estat espanyol , per la normativa comunitària i pel que estableix 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 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, Reial decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel qual es
regula la Llista i el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores i les disposicions que les
desenvolupen.
b) Els propietaris d’una espècie de fauna no autò ctona, sempre que sigui permesa la seva tinença ,
hauran d’acreditar documentalment la seva procedència legal.
c) No és permesa la tinença d’animals de perillositat manifesta o que poden representar un perill , tals
com grans carnívors, grans rèptils, primats, animals verinosos o altres , sense autorització expressa de
l’Ajuntament, sens perjudici de la normativa aplicable.
d) En tot moment aquest animals estaran allotjats en un entorn adequat a la seva espècie que
garanteixi les seves necessitats i benestar.
e) L’Ajuntament determinarà, si s’escau, les espècies sotmeses a autorització expressa.
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CAPÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR

Article 23. Règim Jurídic de les Infraccions
Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions tipificades com a tals al Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals,
la Llei Estatal 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i per la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos , i
totes les que les desenvolupin, modifiquin o substitueixin.
Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposa la normativa esmentada en
l'apartat anterior d'aquest article, sens perjudici de les especificacions de les infraccions i de les
graduacions de les sancions d'aquesta Ordenança per a una més correcta identificació de les
infraccions i una més precisa determinació de les sancions.
Article 24. Infraccions
1. Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la salut.
b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos previstos normativament.
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 la Llei o aquesta ordenança.
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest tipus
d'actes.
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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 del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals ,
i també de parts, d'ous i de cries d'aquests exemplars.
k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.
2. Són infraccions greus:
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, de conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de protecció dels animals.
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 al Text Refós de
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels
animals.
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.
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i) Fer tir al colom de conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de protecció dels animals.
j) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions a què fa referència l'article 24.1.c).
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) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública
d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i no
autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.
r) 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 la categoria C del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, i també
de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.
r bis) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de
les espècies incloses en l'annex amb la categoria D del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per la
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, i també de parts, d'ous, de cries o de
productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
s) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal•lacions que
allotgin animals.
u) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.
v) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l'animal.
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w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és prohibida i en refugis
de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel departament competent en matèria de medi
ambient.
x) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.4 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, de procurar el benestar dels
animals emprats en curses una vegada finalitzada la seva participació en aquestes curses.
y) 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.
y bis) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats en l'annex 3 del
Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies de caça i pesca i
s'estableixen les normes per a la seva protecció, o bé en la norma que el substitueixi, llevat dels casos
reglamentats o autoritzats.
z) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
z bis) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats
legalment.
3. Són infraccions lleus:
a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s'han de registrar obligatòriament
no inscrits en el Registre general d'animals de companyia.
b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar
obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) 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.
d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l'article 8, del Decret Legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals.
f) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord
amb aquesta ordenança, o incomplir els requisits establerts Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desplega
en relació amb aquesta identificació.
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g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat corresponent al curs
de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.
h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense l'autorització
administrativa prèvia.
i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals vertebrats,
amb l'excepció prevista en l'article 9.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de protecció dels animals.
j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
k) No tenir actualitzat 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.
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.
m) Tenir espècies incloses en l'annex amb la categoria D del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, i també parts, ous, cries o
productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de fauna vertebrada
autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
p) 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.
q) No evitar la fugida d'animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del comportament,
llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa
perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables sense la
inclusió del número de registre de nucli zoològic.
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v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un animal de companyia.
x) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Ordenança, del Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals o de la normativa que
la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
Article 25. Infraccions en gossos potencialment perillosos
D'acord amb la Llei Estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals
perillosos, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, constitueixen infraccions administratives en matèria d'animals potencialment perillosos les
tipificades en aquestes Lleis i, en particular, les especificades en els següents apartats.
1. Són infraccions molt greus:
a) Abandonar un animal potencialment perillós la qual cosa succeeix quan l'animal no va acompanyat
de cap persona amb independència que dugui o no la identificació.
b) Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència.
c) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no tingui llicència.
d) Fer activitats d'ensinistrament d'atac a la via pública, a les parts comunes d'immobles col·lectius i
als espais públics en general, amb gossos potencialment perillosos.
2. Són infraccions greus:
a) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar
la seva escapada o pèrdua.
b) Incomplir les obligacions d'identificació o d'inscripció al Registre censal municipal d'un gos
potencialment perillós.
c) Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte amb una
cadena.
d) Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de seguretat.
e) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats
competents o els seus agents, així com també el subministrament d'informació inexacta o
documentació falsa.
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3. Són infraccions lleus:
a) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona que els
condueixi i controli dugui el document identificatiu, o bé, la llicència municipal i la certificació
acreditativa de la inscripció registral.
b) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics per menors de divuit anys.
c) Tenir més d'un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais públics.
d) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics amb una corretja o cadena
extensible o de longitud superior a 2 metres.
e) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos potencialment
perillosos.
f) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal•lacions que alberguin gossos
potencialment perillosos.
g) Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en aquesta
Ordenança.
Article 26. Infraccions en gossos potencialment perillosos
Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’Alcaldia -Presidència dins
de l’àmbit de les seves competències , prèvia incoació de l’oportú procediment en el que tindran en
consideració les circumstàncies presents en cada supòsit . Tot això , sense perjudici de passar el tant
de culpa al Jutjat o remissió d’actuacions practicades a les autoritats competents de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament serà competent per a sancionar les infraccions greus i molt gre

us de les Lleis

que regulen la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos .
Les infraccions greus derivades del Decret legislatiu
refós de la Llei de protecció dels animals

2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text

, seran sancionades pel director o directora dels serveis

territorials del departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya.
Les infraccions molt greus derivades del Decret legislatiu
Text refós de la Llei de protecció dels animals

2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el

, seran sancionades pel conseller o consellera del

departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya.
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Article 27. Mesures cautelars
En aquells supòsits en que existeixi qualsevol tipus de risc o que es poguessin ocasionar danys al medi
ambient, a la salubritat pública i/o a la convivència veïnal, l’Alcaldia o per Delegació el Regidor Delegat
de l’Àrea, així com, en supòsits de risc imminent, els propis inspectors municipals o els propis agents
de l’autoritat podran adoptar qualsevol mesura cautelar i preventiva que sigui necessària , incloent-hi
el comís dels animals i la suspensió d’activitats , així com qualsevol altra que s igui proporcionada a la
situació de risc.
En cas d’indicis racionals de faltes greus o molt greus , l’Ajuntament podrà comissar els animals amb
caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent o la fi de les
circumstàncies que el van determinar . En el cas que la persona sigui sancionada es determinarà la
destinació de l’animal.
Les despeses fins a la resolució de l’expedient i les de les actuacions relacionades amb aquest aniran a
càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.
Article 28. Sancions
Les sancions a imposar per infraccions comeses contra aquesta ordenança són les següents :
1.
2.

Multa
Comís dels animals objecte de la infracció

.

3. Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions o locals.
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’autori

tat actuant en el moment

d’estendre l’acta d’inspecció o interposar la denúncia . 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 ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció , llevat que es tracti d’arts
de caça o captura prohibits.
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.
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Article 29. Quantia de la multa
Infraccions lleus:.............. De 100 euros fins a 400 euros.
Infraccions greus:............ De 401 euros fins a 2000 euros.
Infraccions molt greus:.... De 2001 euros a 20000 euros.
Les sancions que seran aplicades en els supòsits de la present ordenança

, del Decret legislatiu

2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
10/1999, de 30 de juliol , sobre la tinença de gossos cons

, la Llei

iderats potencialment perillosos i la Llei

50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Article 30. Criteris de graduació de les sancions
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta ord enança s’informa per l’aplicació del principi de
proporcionalitat. Per determinar la sanció aplicable cal tenir en compte , en tot cas, que el compliment
de la sanció no resulti més beneficiós per a l’infractor que el compliment de les normes infringi des.
2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte , per a 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 , tant a persones com
animals.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció .
c) La intencionalitat o negligència en la comissió de la infracció

. d) La reiteració o la

reincidència en la comissió d’infraccions.
e) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.
f) El volum de negoci de l’establiment.
g) La capacitat econòmica de la persona infractora.
h) El fet que hi hagi un requeriment previ.
i) El risc per a la salut i la seguretat de les persones.
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j) Altres circumstàncies concurrents que s’estimin oportunes considerar com a atenuants o
agreujants.
2. Hi ha reincidència si , en el moment de cometre’s la infracció , no ha transcorregut sis mesos des de
la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una infracció de la mateixa
qualificació. Si s’hi aprecia reincidència , la quantia de les sancions es pot incrementar fins al doble de
l’import màxim de la sanció corresponent a la infrac ció comesa, sense excedir en cap cas el límit més
alt fixat per a la infracció molt greu.
3. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions administratives

,

tipificades en diferents normes , s’imposarà la sanció d e major quantia , sent competent per resoldre
l’expedient, l’òrgan en el qual resideixi la potestat sancionadora.
Article 31. Graduació de les sancions
La graduació de les sancions i la determinació dels criteris de culpabilitat , reincidència, etc, així com la
prescripció d’infraccions i sancions i la caducitat dels procediments es regirà per allò establert a la Llei
39/2015, d’1 doctubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les persones sancionades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament voluntari de
la sanció imposada abans de la incoació del procediment sancionador , cas en el que gaudeixen d’una
reducció del import de la sanció del 50% de l’import màxim.
Article 32. Responsabilitat
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.
De les infraccions relatives a actes sotmesos a llicència o autorització 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.
Si no és possible determinar el gra u de participació de les diferents persones físiques o jurídiques que
han intervingut en la comissió de la infracció la responsabilitat és solidària.
Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pu
derivar de la comissió de la infracció.
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gui

Article 33. Concurrència de sancions
Un cop incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi una
relació de causa o efecte, s’imposa només la sanció més elevada.
Si no hi hagués la relació casual a la qual es refereix el paràgraf anterior, s’imposa als responsables de
les dues o més infraccions les sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses

, llevat

que s’apreciï la identitat dels subjectes , fets i fonaments, cas en el qual s’aplica el règim que sancioni
més severament la conducta de que es tracti.
Article 34. Concurrència amb delicte o falta
Les infraccions administratives previstes en aquesta ordenança s’entenen sense perjudici que

,

eventualment, els fets puguin ser també constitutius d’una infracció penal . En aquest cas, es remetran
al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui els antecedents necessaris de les actuacions
practicades.
En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites

, la incoació d’un procés

penal no impedirà la tramitació d’expedients sancionadors pel mateixos fets

, però la resolució

definitiva de l’expedient sancionador de l’expedient només podrà produir

-se quan sigui ferma la

resolució recaiguda en l’àmbit penal , restant fins aleshores interromput el termini de prescripció . Els
fets declarats aprovats en via judicial vincularan l’autoritat competent per imposar la sanció
administrativa.
La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa si s’aprecia diversitat de
fonament.
Article 35. Multes coercitives
1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes pel Decret Legislatiu
2/2008, de15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals , se la podrà
requerir perquè en un termini suficient , procedeixi al seu compliment , amb l’advertència que , en cas
contrari, s’imposarà una multa coercitiva, amb assenyalament de quantia, si escau, i fins un màxim de
500 € sense perjudici de les sancions que poguessin ser aplicables.
2. En cas d’incompliment es podrà efectuar requeriments successius fins a un màxim de tres . En cada
requeriment la multa coercitiva pot ésser incrementada en el

20 per cent de l’acordada en el

requeriment anterior.
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3. Els terminis concedits ha d’ésser suficients per a poder dur a terme la mesura de què es tracti , així
com per evitar els danys que es puguin produir de no executar la mesura al seu temps.
Article 36. Procediment sancionador
Per imposar les sancions tipificades en aquesta ordenança se seguirà el procediment sanc
regulat pel Decret

ionador

278/1993, de 9 de novembre , sobre el procediment sancionador aplicable als

àmbits de competència de la Generalitat i també la Llei de l’Estat

39/2015, d’ 1 d’octubre, de

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta ordenança correspondrà a
l’Alcaldia, tret de les infraccions greus i molt greus relatives a la tinença de gossos potencialment
perillosos tipificades a la Llei

10/1999, de 30 de juliol , sobre la tinença de gossos considerats

potencialment perillosos i a la Llei de l’Estat 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, que correspondran al Ple de l’Ajuntament.
Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l’administració de
l’Ajuntament contingui una sanció que , per la quantia de la multa o pel seu caràct

er, no siguin de

competència municipal , l’alcalde elevarà expedient a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat que
sigui competent per imposar la sanció que es proposa, d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
L’Alcalde podrà delegar les seves competències d’acord amb la legislació sobre règim local vigent.
Article 37. Prescripció
El termini de prescripció de les infraccions és el següent:
Infraccions lleus: 6 mesos.
Infraccions greus: 2 anys.
Infraccions molt greus: 3 anys.
El termini de prescripció de les infraccions 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.
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El termini de prescripció de les sancions és el següent:
Infraccions lleus: 1 any.
Infraccions greus: 2 anys.
Infraccions molt greus: 3 anys.
DISPOSICIONS ADDICIONALS

Única. Normes d’aplicació supletòria
En tot allò no regula per la present ordenança s’estarà al que disposi el Decret Legislatiu

2/2008, de

15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals i altres legislacions
concordants; a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos considerats potencialment
perillosos; a la Llei

50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la tinença d’animals

potencialment perillosos; i a l a Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal i reglaments que les
desenvolupen.
DISPOSICIÓNS FINALS

Primera.- La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicat completament el seu text en el
Butlletí Oficial de la Província i un cop hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local . Igualment, s’han
d’inserir, en tot cas , en el tauló d’anuncis de la Corporació i anunciar
Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de

-se en el Diari Oficial de la

la Província en que s’hagi publicat

integrament el text de l’ordenança , conforme disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis de les ens locals.

Segona.- La promulgació futura de normes amb rang superior al d’aquesta ordenança que afectin a
les matèries regulades en la mateixa

, determinarà l’aplicació automàtica d’aquelles i la posterior

adaptació de l’Ordenança en allò que fos necessari.

Tercera.- Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, queden derogades quantes normes municipals
d’igual rang s’oposin , contradiguin o resultin incompatibles amb allò regulat en la mateixa
especialment l’Ordenança de Civisme.

Quarta.- L’Ajuntament de Bruc, a la vista de les dades i resultats que subministri l’experiència en
l’aplicació de l’Ordenança, promourà les modificacions que convingui introduir .
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