Ajuntament de Sort

ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D’ANIMALS.

CAPÍTOL 1. NORMES DE CARÁCTER GENERAL

Article 1
Els veterinaris de l’administració pública han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels
animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, el qual ha d’estar a
disposició de l’autoritat competent, el regidor de l’àrea de Sanitat.

Article 2
Qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia animal transmissible a la
Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament perquè independentment de les mesures
zoosanitàries individual, es posin en marxa les mesures higienicosanitàries de
protecció civil corresponent.

Article 3
Els posseïdors d’animals de companyia que ho siguin per qualsevol títol els han de
censar en els Cens Municipal corresponent, dins el termini màxim d’un mes comptat
a partir de la data de naixement o adquisició de l’animal.

Article 4
Els posseïdors d’animals de companyia els han de fer col·locar un element electrònic
identificador (xip) a càrrec d’un servei veterinari autoritzat, i donar-ne compte a
l’Ajuntament, que inclourà les dades, i eventualment el codi de barres o element
similar, al cens municipal.

Article 5
1. La mort o desaparició de l’animal ha de ser comunicada al cens municipal en un
termini màxim de quinze dies des de la data en que es produeixi. La persona que
faci la declaració haurà de presentar la documentació de l’animal.
2. Les persones que transfereixen la propietat d’un animal que canviïn d’adreça, o
de població estan obligades a comunicar-ho al cens municipal en un termini no
superior a quinze dies indicant les dades del nou propietari o la nova adreça.
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Article 6
Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis
particulars sempre que les circumstàncies higièniques de l’allotjament ho permetin i
que no produeixin cap situació de perill o d’incomoditat per a l’animal i per a les
persones que puguin ser afectades o per altres animals. La tinença de gossos i
altres animals domèstics estarà absolutament condicionada a les circumstàncies
higièniques òptimes del seu allotjament, a l’absència de riscs en l’aspecte sanitari i a
l’existència o no d’incomoditats i molèsties pels veïns.

Article 7
1. L’Alcalde podrà ordenar, mitjançant un decret, que els animals que no
acompleixin les condicions establertes a l’article 6è d’aquesta Ordenança, siguin
traslladades a un lloc adequat.
2. La taxa per aquest servei de retirada de la via pública tindrà les següents tarifes:
CONCEPTE
IMPORT
1. Inscripció d'animals al cens municipal
15,00 €
2. Recollida d'animals de la via pública
80,00 €
3. Manutenció, per cada dia d'estada
2,00 €

Article 8
Els animals que hagin ocasionat lesions a les persones o altres animals i tots els que
siguin sospitosos de tenir la ràbia hauran de ser sotmesos el reconeixement sanitari
del Servei Oficial Veterinari.
El compliment d’aquest precepte recaurà tant sobre el propietari o posseïdor de
l’animal, com sobre qualsevol altra persona que, en absència dels anteriors, tingui
coneixement dels fets.

Article 9
Els animals afectats de malalties infeccioses o cròniques o incurables que puguin ser
causa de perill per a la salut de les persones hauran de ser sacrificats.

Article 10
Els animals de propietat privada que circulin per la via pública hauran d’anar
acompanyats per persones que els portin i vigilin.
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CAPÍTOL 2. NORMES ESPECÍFIQUES PER A GOSSOS

Article 11
Les normes de caràcter general que s’apliquin a tots els animals, són aplicables als
gossos.

Article 12
Els propietaris o posseïdors estan obligats a proveir-se de la cartilla sanitària
pertinent quan els animals compleixin 3 mesos d’edat.

Article 13
1. Els propietaris o posseïdors d’animals de vigilància han de tenir cura que els
vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte que
vigilen i atacar a qui circuli per la via pública.
2. S’ha de col·locar en un lloc visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un
gos vigilant al recinte.

CAPÍTOL 3. PRESÈNCIA I CONVIVÈNCIA DELS ANIMALS A LA VIA PÚBLICA

Article 14
Els gossos aniran proveïts de collar i seran portats lligats amb cadena o element
similar pels vials urbans, a excepció dels animals vinculats a l’activitat ramadera,
condició que s’haurà d’acreditar convenientment a l’Ajuntament, que ho farà constar
al cens municipal.
L’ús de morrió podrà ser ordenat per l’autoritat municipal quan les circumstàncies
així ho aconsellin i mentre durin aquestes. Els gossos definits com a potencialment
perillosos a la legislació vigent, els que hagin agredit a persones i els entrenats per a
l’atac hauran de circular amb morrió per la via pública i adoptar la resta de mesures
de seguretat prescrites.

Article 15
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Queda prohibit expressament l’entrada de gossos i gats en locals coberts de
titularitat municipal i els expressament prohibits amb el corresponent rètol.

Article 16
Queda prohibit que els animals de companyia dipositin les seves defecacions als
parcs infantils o jardins que són freqüentats sovint per nens.
Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels animals de companyia a la via
pública, i en general en qualsevol lloc destinat al trànsit de persones: jardins,
passeigs, pistes polisportiu, etc. Els propietaris o conductors d’animals, són els
responsables de l’eliminació d’aquestes deposicions.
En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal o d’altres administracions podran requerir al propietari o la persona que
dugui el gos perquè procedeixi a retirar les deposicions de l’animal.
En cas que aquest requeriment no sigui atès, podran imposar-los la sanció pertinent.
Les deposicions recollides es posaran, de forma higiènciament acceptable en
bosses d’escombraries domiciliàries o en els llocs que l’autoritat municipal destini
expressament a aquesta finalitat.

Article 17
Els gossos hauran d’estar degudament vacunats contra la ràbia, i els seus
propietaris hauran de disposar dels certificats de vacunació estès per veterinari
acreditat i d’inscripció al cens municipal, així com d’una pòlissa de responsabilitat
civil específica per a gossos.

CAPÍTOL 4. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 18
A l’efecte d’aquesta Ordenança, i d’acord amb la legislació vigent, les infraccions es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. Son infraccions lleus:
a) No comunicar la mort, desaparició o transferència de l’animal.
b) No col·locar un rètol d’advertiment de perill de l’existència d’un gos vigilant
un recinte.
c) Qualsevol altra acció u omissió contrària a aquesta ordenança que no
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estigui expressament prevista en aquest article ni a la Llei 3/88 de 4 de
març.
2. Són infraccions greus:
a) No disposar de la cartilla sanitària de l’animal.
b) No facilitar les dades d’un animal que ha causat lesions.
c) No presentar la documentació sanitària i el certificat veterinari d’un animal
que ha causat lesions en el terminis assenyalats a l’article 5.1 d’aquesta
ordenança.
d) No comunicar a la Regidoria de Sanitat de qualsevol incidència que es
produeix en un animal durant el període d’observació veterinària.
e) La tinença d’animals en domicilis particulars sense adoptar les mesures
necessàries per evitar molèsties a les persones.
f) No tenir els gossos de vigilància amb les condicions de seguretat degudes.
g) L’entrada de gossos als locals assenyalats en l’article 15 d’aquesta
ordenança o, si s’escau la permanència a l’interior dels referits locals
sense adoptar les mesures que s’hi estalbeixen.
h) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo
dels ciutadans amb deposicions fecals dels gossos.
i) Dipositar les defecacions dels animals domèstics fora dels llocs destinats a
tal fi.
j) La circulació dels animals per les vies públiques sense collar amb xapa
numerada de matrícula.
3. Són infraccions molt greus:
a) No comunicar l’agressió d’un animal a l’Ajuntament, o a les autoritats
sanitàries locals.
b) No sotmetre un animal agressor a l’observació veterinaria obligatòria.
c) No portar corretja o morrió els gossos perillosos.

Article 19
Les infraccions es classificaran en lleus, greus o molt greus, i es tipifiquen a l’article
30 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals.

Article 20
El règim sancionador de les infraccions tipificades és el previst als articles 31 a 37
del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals. L’Ajuntament podrà instruir, en qualsevol cas, els
expedients sancionadors per les infraccions previstes en aquella Llei i elevar-los a
l’autoritat administrativa competent perquè els resolgui.

Article 21
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Els expedients sancionadors es tramitaran d’acord amb el procediment previst per la
Llei de procediment administratiu.

Disposicions addicionals
1. Aquesta Ordenança tindrà efectes exclusivament a la Vila de Sort.
2. Els propietaris d’animals hauran d’inscriure en el Cens municipal corresponent
abans del termini de dos mesos a partir de l’endemà de la data d’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança.
3. La tinença d’altres animals no contemplada en aquesta ordenança queda
regulada d’acord amb el reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives,
perilloses i amb la legislació vigent en aquesta matèria de la Generalitat de
Catalunya.

Diligència del Secretari de l’Ajuntament de Sort, per a fer constar que el text de la present
Ordenança és el vigent per a l’any 2012, i que el seu text íntegre va ser publicat al BOP núm.
22, de 19 de febrer de 1994, i que el text íntegre de les modificacions dels articles 4, 14, 17, 19
i 20 ha estat publicat al BOP núm. 118 de 18 d’agost de 2007, i la dels articles 7, 19 i 20 al
BOP núm. 185 de 31 de desembre de 2011.
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