ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS
MÈSTICS

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1
1. Aquesta ordenança regula la tinença d’animals domèstics en el terme
municipal d’Igualada.
2. Són animals domèstics els que pertanyin a espècies que habitualment es
crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la
fauna salvatge. Tenen també 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.
3. Són animals domèstics de companyia els animals domèstics que les
persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne
companyia. Als efectes d’ aquesta Llei, gaudeixen sempre d’ aquesta
consideració els gossos i els gats.
4. La Fauna salvatge autòctona és la fauna que comprèn les espècies
animals 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 peixos i animals marins
de les costes catalanes.
5. La Fauna salvatge no autòctona és la fauna que comprèn les espècies
animals originaries de fora de l’ Estat Espanyol.
6. Animal de companya exòtic és l’ animal de la fauna no autòctona que de
manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del
captiveri.
7. Animal ensalvatgit és l’ animal de companyia que perd les condicions que
el fan apte per a la convivència amb les persones.
8. Animal abandonat és l’ animal de companyia que no va acompanyat de
cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’ès
propietària.
9. Animal salvatge urbà és l’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 exòtica les que es determinin per reglament.

10. La tinença d’ animals domèstic i d’animals domèstics de companya estarà
condicionada a les condicions higiènicosanitàries, de benestar i seguretat
d’acord amb les característiques de la seva espècie òptimes per al seu
allotjament, la netedat i absència de risc sanitari i a l’inexistència de
molèsties per als veïns. A aquest efecte, l’Ajuntament d’Igualada, d’ofici o a
instància de part, podrà ordenar, previs els tràmits corresponents, les
mesures de sanitat, seguretat i ordre públic que es considerin adients,
sense perjudici de la sanció que correspongui de conformitat amb la llei i
aquesta ordenança.
En tot cas, la tinença d’animals salvatges , ensalvatgit o domèstic de
manifesta agressivitat i potencialment perillosos estarà sotmesa, si no és
exigible cap autorització per altra Administració pública, a l’autorització
expressa de l’Ajuntament, si aquesta es possible de conformitat a la llei.
La tinença d’animals susceptibles de poder provocar enverinaments per la
seva mossegada o picada queda prohibida a la llar , així com tots aquells,
la tinença dels quals sigui prohibida per la llei.
Quan sigui exigible de conformitat amb la normativa sectorial específica,
estaran subjectes a l’obtenció de llicència les instal·lacions corresponents
que es regirà per l’esmentada normativa sectorial.

TÍTOL I
Capítol I. Normes sanitàries
Article 2
La persona posseïdora d’ un animal ha de donar-li l’ atenció veterinària bàsica
per a garantir-ne la salut.
Les Administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat animal o
de salut pública, la vacunació o el tractament obligatori de malalties dels
animals.
Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter
obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha
d’ estar a disposició de les administracions que ho requereixin per a portar a
terme actuacions dins llur àmbit competencial.
Article 3

1. Qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia transmissible de
l’animal al Departament de Sanitat de l’Ajuntament, perquè,
independentment de les mesures zoosanitàries individuals, es posin en
marxa les corresponents mesures higièniques i sanitàries de protecció civil.
2. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos a les instal.lacions per al
manteniment d’ animals de companya, i als nuclis zoològics en general,
excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s’ estableixin per via
reglamentària
3. Si cal sacrificar l’animal, s’haurà de fer sempre sota control veterinari i, en
la mesura que sigui tècnicament possible, de manera instantània, indolora i
amb atordiment previ de l’ animal, d’ acordo amb els mètodes que
s`estableixin per via reglamentària
Article 4
1.Quan sigui exigible per la normativa vigent corresponent, els posseïdors d’
animals domèstics estaran obligats a vacunar-los o fer els tractaments contra
aquelles malalties objecte de prevenció.
2. Així mateix, quan sigui exigible per la normativas vigent corresponent, cada
propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària,
en la qual s’especificaran les característiques de l’animal, el seu estat sanitari i
les dades precises de la identitat del propietari.
Article 5
1. Els propietaris dels animals que hagin agredit i lesionat alguna persona i de
tots aquells que es tingui la sospita de patir ràbia 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 a la Policia Local o al Departament de Sanitat de
l’Ajuntament en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets i posarse a disposició de les autoritats municipals.

c)

Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria en el
centre municipal de zoonosi o, prèvia autorització, en qualsevol consulta
veterinària d’exercici lliure i seguir les disposicions que determini el
veterinari.

d)

Presentar a la Policia Local o al Departament de Sanitat, la
documentació sanitària de l’animal i el certificat veterinari de l’observació

veterinària en un termini no superior a les 48 hores produïda la lesió i als
catorze dies d’iniciada l’observació veterinària.
e)

Comunicar al Departament de Sanitat o Policia Local qualsevol
incidència que es produeixi (mort de l’animal, robatori, pèrdua,
desaparició, trasllat) durant el període d’observació veterinària.

f)

Quan les circumstàncies ho aconsellin, i l’autoritat sanitària municipal
ho consideri necessari, es podrà obligar a recloure l’animal agressor al
Dipòsit Municipal d’Animals per sotmetre’l al període d’observació
veterinària.

Si l’animal té propietari conegut, les despeses de manteniment
aniran a càrrec seu.
Si el propietari de l’animal agressor no tingués la
documentació adequada, es podrà iniciar el corresponent
expedient sancionador.
2. No és permès llençar animals morts en els contenidors d’escombreries.
Quan el desés tingui lloc en el domicili d’un particular, aquest podrà optar
per portar-ho a instal·lacions adequades (canera municipal, centre
veterinari, etc) abonant les despeses establertes per la incineració o
col·locació a la fossa sèptica
3. Queda totalment prohibit alimentar els gats que no formin part d’una colònia
controlada per l’Ajuntament. Les persones que alimentin els gats que formin
part d’aquestes colònies ho hauran de fer d’acord amb els criteris i les
instruccions donades per l’Ajuntament.

Capítol II. Cens i registre d’animals de companya municipal
Article 6
1. Les persones posseïdores d’animals de gossos i gats estan obligats a
inscriure els seus animals en el registre censal del municipi de residència
habitual dels animals dins del termini màxim de trenta dies, comptat a partir de
la data de naixement o de l’ adquisició de l’ animal o del canvi de residència.
2.Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la identificació de
forma indeleble de l’ animal facilitant, al menys, les dades que s’especifiquen a
l’annex del Decret 328/1998, de 24 de desembre, i acreditant la seva
identificació mitjançant el document establert a l’article 4.2 del mateix decret.

Article 7
La identificació censal s’ha de fer obligatòriament per un dels sistemes
següents:
a) Identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homolotat
b) Tatuatge a la pell per un sistema que en garanteixi el caràcter indeleble.
c) Implantació d’un transponder.
d) Els altres sistemes que siguin establerts per reglament.
Article 8
El registre censal de l’animal s’ha de completar mitjançant una placa
identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’ animal homologada
per l’Ajuntament, on ha de constar el nom de l’animal, les dades del propietari o
posseïdor de l’animal i el número d’inscripció al cens i que portaran els gossos i
els gats de manera permanent pels espais o les vies públiques. Si cap
normativa estableix altre termini, aquest registre censal serà vàlid pel termini de
cinc anys i s’ha de renovar, per tant, cada cinc anys, en els períodes establerts
per l’autoritat sanitària municipal.
No obstant això, l’Alcalde podrà ampliar o reduir aquest termini mitjançant
Decret que haurà de ser notificat al propietari o posseïdor de l’animal.
Article 9
Les persones propietàries o posseidores de gossos i gats estan obligats a
notificar a l’Ajuntament en el qual estigui censat l’animal, en el termini d’ un
mes, qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens (desaparició,
cessió, canvi de residència de l’animal, canvi en el sistema o codi
d’identificació que estableix l’art. 3. 1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre,
així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens
corresponent) inclosa la mort de l’ animal

Article 10
Els ajuntaments podran percebre per la prestació d’aquest servei les taxes que
s’assenyalin en l’ordenança municipal corresponent.

Capítol III. Normes de convivència i tracte dels animals de companyia
Article 11

1. Les persones propietàries i posseïdores d’ animals han de manenir-los en
bones condicions higiènicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’ acord
amb les característiques de cada espècie, i en aquest sentit hauran d’estar
correctament vacunats, si això fos exigible, desparasitats, allotjats i
controlats.

2. Sense perjudici de ho establert a l’ apartat primer, la presència d’ animals en
balcons, terrasses, celoberts o patis i els lladrucs i deposicions que se’n
puguin derivar estarà subjecta als següents requisits:
a) Tot i complint amb la superfície mínima que exigeix la normativa vigent,
els propietaris són responsables de controlar que els lladrucs dels seus
gossos no excedeixin la freqüència ni la intensitat normalment tolerables
per a la resta de les persones de l’entorn. En aquest sentit, no estarà
permesa la permanència d’un animal més de dues hores seguides, ni en
el transcurs de la nit, en balcons, terrasses, celoberts o patis si aquest
borda de forma reiterativa.
b) Quant a les deposicions, s’hauran de retirar diàriament del recinte i
netejar intensament l’indret per evitar pudor intolerables i proliferació de
mosques o altres invertebrats perjudicials.
Article 12
En qualsevol cas, per la tinença d’animals siguin domèstics o no, de companyia
o no, perillosos o no perillosos, en domicilis particulars, s’haurà de complir amb
les condicions mínimes següents:
a) La custòdia de l’animal no ha de representar cap perill ni cap incomoditat
per als veïns o pels altres animals.
b) En els expedients corresponents es podrà donar audiència a la
Comunitat de Veïns o Propietaris
Article 13
De conformitat amb la legislació aplicable, es prohibeix expressament:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra
pràctica que els produeixi sofriment o danys físics o psicològics
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la
salut o del comportament, excepte en els casos emparats per la
normativa vigent o per prescripció veterinària.
c) Abandonar-los.

d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higiènicosanitari, de benestar i de seguretat de l’ animal
e) 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 anular-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.
f) No facilitar-los l’alimentació suficient.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la
transacció onerosa d’animals.
h) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones
incapacitades sense l’ autorització dels qui en tenen la potestat o la
custòdia.
i) Comerciar-hi forma dels certàmens o d’ altres concentracions d’ animals
vius i establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les
transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals
de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’
animal.
j) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.

k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les caracteristiques dels
animals i a les condicions higienicosanitàries
l) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma
duradora el moviment necessari per a ells
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat
ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant
físicament com psicològicament
n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los

Article 14
1. Els gossos de vigilància han d’estar sota la vigilància i control dels seus
propietaris o persones responsables, els quals han de tenir-los de forma
que no puguin ser vistos des de la via pública per evitar lladrucs a qualsevol
hora; que els vianants no prenguin cap mal; que ningú no pugui ser
espantats, i de manera que l’animal no pugui abandonar el recinte i atacar a
qui circuli per la via pública.

2. S’haurà de col·locar en lloc visible un rètol advertint del perill de l’existència
d’un gos vigilant al recinte. Es farà constar aquesta particularitat al registre
censal.
3. Si la llei no autoritza a d’altres, només les empreses de seguretat podran
tenir gossos ensinistrats per l’atac i la defensa per tal de fer específicament
tasques de vigilància i guarda. Com en el cas anterior, es farà constar
aquesta circumstància al registre censal.
Article 15
1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, dels
perjudicis i de les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a
les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord
amb el que estableix la legislació civil aplicable.
2. La persona posseïdora d’ animals salvatges o d’ animals de companya
exòtics la tinença dels quals és permesa i que, per llurs característiques, puguin
causar danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies públiques
i els espais públics o al medi natural, han de mantenir-los en captivitat de
manera que 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 responsabilitat civil.
3.La persona posseïdora d’ animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant
dels exemplars com de les cries d’ aquests.
4.Si el propietari d’un animal no pot o no vol continuar fent-se càrrec i no troba
ningú que el vulgui, podrà dirigir-se a una instal·lació adequada segons la llei i
lliurar-lo previ pagament, en el cas que hi sigui un servei de l’Ajuntament, de la
taxa en el seu cas que estigui establerta. En cap cas no està justificat ni
permès l’abandonament de l’animal.
5.Si es lliura a un centre depenent de l’Ajuntament, aquest serà el nou
propietari legal i podrà decidir si el cedeix en adopció a una societat protectora
o el sacrifici, si aquest esta permès per la llei, sense perjudici de qualsevol altra
decisió permesa per la normativa que sigui d’ aplicació.

TÍTOL II
Capítol I. Presència d’animals a la via pública i establiments públics
Article 16

1. A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar
amb la placa numerada del cens o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’
animal homologada per l’Ajuntament.
2. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals
sigui raonablement previsible, d’acord amb la seva naturalesa i les seves
característiques.
3. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió en altres gossos quan les
circumstàncies així ho aconsellin i mentre aquestes circumstàncies no
canviïn.
Article 17
1. El trasllat d’ animals per mitjà de transport públic es realitzarà d’acord amb
les disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les
autoritats competents en cada un dels casos.
2. Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics urbans,
sempre que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions
higièniques i sanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.
3. En el trasllat d’ animals aquests han de disposar d’ un espai suficient que
permeti com a mínim que aquests pugin aixecar-se i jeure si se’ls trasllada
d’ una lloc a un altre. Els mitjans de transport o els embalatges han d’ésser
concebuts per a protegir els animals de la intempèrie i de les diferències
climàtiques fortes.
4. Els animals han d’ésser abeurats durant el transport i han de rebre una
alimentació apropiada a intervals convenients segons el que s’ estableixi per
via reglamentària.
5. En la càrrega i la descàrrega dels animals s’ ha d’utilitzar un equip adequat
per a evitar-los danys o sofriments.
Article 18
1. L’entrada d’ animals a tota mena de locals destinats a fabricació,
emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments i mercats queda
expressament prohibida ni que sigui per fer tasques de vigilància i és
responsabilitat del propietari de l’activitat desallotjar-los. Així mateix, aniran
a càrrec seu les despeses del desallotjament.
2. Es prohibeix la circulació o la permanència de gossos d’ animals als llocs
públics de banys durant la temporada de banys.

3. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com és ara hotels,
pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, podran prohibir segons el
seu criteri l’entrada i la permanència d’animals en llurs establiments.
Encara comptant amb la seva autorització, s’exigirà que els gossos portin
morrió i que vagin subjectes per corretja o cadena.
4. Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos pigall
dels invidents.
5. Si un ciutadà es troba un animal ferit a la via pública podrà optar per recollirlo donant compte a la Policia Local, fent-se càrrec de les despeses que
ocasioni la seva recuperació si el porta a un centre privat, comunicar-ho a la
Policia Local per tal que l’Ajuntament el reculli fent-se càrrec del mateix en
el centres de recollida d’animals abandonats.
6. Resta prohibida la permanència d’ animals en vehicles estacionats més de
tres hores continuades.
7. Queda prohibida l’exposició d’animals
establiments públics no autoritzats.
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Article 19
1. Els posseïdors d’ animals han d’adoptar mesures perquè les deposicions
fecals dels animals no embrutin parets, voravies, escocells dels arbres,
zones de vianants, parcs (especialment parcs infantils) i els sorrals i en
general qualsevol lloc destinat a l’ús públic i establiments públics. Igualment
són responsables de recollir els excrements convenientment mitjançant
bosses de plàstic o paper, o recollidor especialment indicat a l’efecte.
2. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels animals a les vies
públiques i, en general, a qualsevol lloc i establiment públic. Els propietaris
dels animals són responsables de l’eliminació correcta d’aquestes
deposicions. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els
agents de l’autoritat podran requerir al propietari o a la persona que
condueixi l’animal que procedeixi a retirar les deposicions. Si no s’acompleix
amb el requeriment, se’l podrà imposar la sanció corresponent.

Capítol II. Recuperació d’ animals
Article 20
1. Es considera animal abandonat l’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 si aquesta identificació es exigible. En aquest
supòsit, l’Ajuntament o, si escau, l’entitat supramunicipal corresponent s’ha

de fer càrrec de l’animal abandonat i l’ha de retenir fins que es recuperi, se
cedeixi o, si escau, se sacrifiqui, si aquest sacrifici està permès per la llei.
2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies hàbils.
En aquest cas, el propietari haurà d’identificar-lo i censar-lo prèviament, si
correspon al domicili d’Igualada i haurà de satisfer prèviament totes les
despeses originades.
3. Cas que l’animal porti identificació es considerà perdut . Així doncs, els
corresponents serveis municipals avisaran el propietari, que disposarà d’un
termini de deu dies hàbils per recuperar-lo, abonant prèviament totes les
despeses originades i censant-lo si no ho està. Un cop transcorregut aquest
termini, si la persona propietària no ha recollit l’animal se li ha de donar un
nou avís i reobrir un nou termini de deu dies, un cop transcorregut el qual
l’animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat.
Si el propietari rebutja fer-se càrrec de l’animal i no vol satisfer les despeses
ocasionades, se li reclamaran, per la via de constrenyiment i podrà ser
sancionat de conformitat amb la llei

TITOL III. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 21
1. El comís preventiu d’un animal es farà atenent a les circumstàncies
concurrents ja sigui per protegir persones o el propi animal i sempre que
s’esdevingui allò que preveu la llei.
Malgrat això, pel que fa a gossos potencialment perillosos, es comissarà
necessàriament quan s’hagin produït lesions a persones que a criteri mèdic
siguin de consideració o s’hagi produït la mort d’una persona o d’un altre
gos.
Les despeses que ocasioni el comís aniran íntegrament a càrrec del
propietari de l’animal.
Article 22
1. El règim d’infraccions i sancions d’aquesta ordenança s’adaptarà al que es
disposa en els articles del títol VII de la Llei de Protecció dels Animals,
22/2003, del 4 de juliol , del Parlament de Catalunya (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya 3926 , 16 de juliol de 2003
2. Sancions
Sense perjudici de l’establert a l’apartat anterior, de conformitat amb la Llei
57/ 2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del Govern

Local, es consideraran fets sancionables les infraccions que s’indiquen a
continuació, així com els graus de la mateixa:
Grau de la sanció
1. Tinença d’animals domèstics( siguin o no de companyia
Greu
) i animals salvatges, incomplint els requeriments i les
obligacions fixades per aquesta ordenança si no estan
sancionades en altre normativa ( Arts. 1.10 par. 1 i 2;
11 i 12 )
2. No comunicar les malalties transmissibles a l’Ajuntament
Molt greu
( Art. 3.1)
3. No disposar de cartilla sanitària ( Art. 4.2)
Greu
4. No facilitar les dades de l’animal agressor (Art. 5.1.a)
Greu
5. No comunicar els fets a l’Ajuntament ( Art. 5.1.b)
Greu
6. No sotmetre l’ animal agressor a observació veterinària
( Art. 5.1.c)
7. No presentar la documentació sanitària i el certificat
Greu
veterinari ( Art. 5.1.d)
8. No comunicar les incidències que es produeixin durant
Greu
el període d'observació ( Art. 5.1.e)
9. No recloure l’animal (art. 5.1.f)
Greu
10. Llençar
animals
morts
en
els
contenidors
Greu
d’escombraries ( Art. 5.2)
11. Alimentar els gats que no formin part d’una colònia
Greu
controlada per l’Ajuntament
12. No renovar el Registre Censal ( Art. 8)
Lleu
13. No modificar les dades del Registre Censal ( Art. 9)
Lleu
14. No tenir els animals en les degudes condicions
Greu
higièniques i sanitàries adequades o en condicions
que provoquin molèsties als veïns o per altres animals
incomplint les obligacions d’aquesta ordenança ( Art.
11.2)
15. No tenir els gossos de vigilància amb les degudes
Greu
condicions de seguretat o incomplint les obligacions
dels propietaris ( Art. 14)
16. No col·locar el rètol preceptiu ( Art. 14)
Lleu
17. No portar corretja, cadena ni collar ( Art.16)
Molt greu
18. No portar morrió els gossos ( Art. 16)
Molt greu
19. L’entrada d’animals als locals assenyalats en aquesta
Greu
ordenança i permanença d’ un animal per més de tres
hores en un vehicle ( Art. 18)
20. Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al
Greu
trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals
dels animals i l’incompliment del requeriment ( Art. 19)

La comissió d’una infracció de les abans esmentades, donarà lloc a la
imposició d’una sanció, que es graduarà d’acord amb el següent quadre:
Grau de la sanció
Molt greu
Greu
Lleu

Multa (euros)
Fins a 3.000 €
Fins a 1500 €
Fins a 750 €

La sanció imposada podrà substituir-se per treballs en benefici de la comunitat,
d’acord, amb el que estableixi la Llei, sempre que la persona sancionada
manifesti expressament la seva conformitat a aquesta substitució.
3. Procediment sancionador
El procediment administratiu a seguir en els expedients sancionadors
incoats en aplicació d’aquesta ordenança és el regulat en el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador, d’aplicació
als àmbits de competència de la Generalitat, o altra norma que el
substitueixi. En tot cas, serà d’aplicació supletòria la legislació estatal en
matèria de procediment administratiu sancionador, fonamentalment, la Llei
30/ 1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i el Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener.
4. Competència
De conformitat amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, és competent l’alcalde per a l’inici,
instrucció i resolució de l’expedient sancionatori.
5. Responsable
Seran responsables de les infraccions les persones que segons aquesta
ordenança o qualsevol altra normativa els hi imposin l'obligació.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA. La tinença d’animals potencialment perillosos es regirà, en tot cas,
sense perjudici del que els resulti d’aplicació d’aquesta ordenança, per la seva
legislació específica: Llei 50/ 1999, de 23 de desembre, de tinença d’animals
potencialment perillosos, desenvolupat pel Reial Decret 287/ 2002, de 22 de
març, i Llei 10/ 1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, desenvolupat pel Decret 107/ 2002, d’11 de juny.
SEGONA. Els preceptes d’aquesta ordenança que incorporen normativa estatal
i autonòmica, s’entenen automàticament modificats en el moment que es
produeixi la revisió d’aquesta normativa. No obstant, continuaran essent vigents

els preceptes d’aquest Reglament si són compatible i permeten una integració
harmònica amb els nous preceptes de la normativa de referència, mentre no
n’hi hagi adaptació.
TERCERA.- Pel que fa a la prohibició del sacrifici de gossos i gats, de
conformitat amb l’ article 11.1 i apartat d’ entrada en vigor de la Llei 22/ 2003,
de 4 de juliol, de protecció d’ animals, entrarà en vigor l’1 de gener de 2007.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Que derogada la Ordenança Municipal de l’ Ajuntament d’ Igualada publicada al
Butlletí Oficial de la Província núm 80 de 3 d’abril de 2003 excepte la seva
disposició derogatòria que diu el següent:
“Queda derogada la normativa municipal reguladora del Registre censal
d’animals de companyia; i, el títol III “de la tinença d’animals”, els apartats 11 i
40 a 45 de l’article 132, els apartats 29 a 37 de l’article 133 i l’apartat final del
punt 1 de l’article 133 de l’Ordenança municipal de les persones, els béns i la
tinença d’animals”.

ENTRADA EN VIGOR
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local; i, romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o
derogació.

