Dilluns, 4 d'abril de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Arenys de Mar
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2016, va acordar aprovar inicialment
l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals, acord que es va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província
de data 10 de febrer de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 5 de febrer de 2016 i en el diari
El Punt Avui de data 5 de febrer de 2016.
Atès que durant el termini d'informació pública no s'hi ha presentat cap reclamació ni al·legació, l'aprovació inicial ha
esdevingut definitiva, motiu pel qual es publica a continuació l'esmentada Ordenança:
"ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS.
PREÀMBUL.
La present Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals en el terme municipal d'Arenys de Mar ve a
substituir la vigent en l'actualitat, que entrà en vigor l'any 2004, als efectes d'adequar-la als nombrosos i importants
canvis normatius operats en la regulació d'aquestes matèries, tant a l'àmbit estatal com a l'autonòmic, als requeriments
d'una creixent sensibilitat social pel respecte i protecció dels animals i a les necessitats concretes que s'han manifestat
en l'aplicació concreta de l'Ordenança municipal.
La present Ordenança recull les modificacions introduïdes pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de protecció dels animals. Igualment, recull la normativa estatal i autonòmica referida a la
tinença de gossos i d'animals potencialment perillosos atenent, en especial, als aspectes sanitaris i de seguretat pública.
L'objectiu de l'Ordenança és, bàsicament, doble. D'una banda, pretén garantir la tinença responsable dels animals i, de
l'altra, garantir la seva protecció, benestar i seguretat.
TÍTOL PRELIMINAR.
Article 1. Objecte i àmbit.
Aquesta Ordenança té per objecte establir les normes per a la tinença i protecció específica dels animals que es troben
de manera permanent o temporal al terme municipal d'Arenys de Mar, amb independència del lloc de residència de les
persones propietàries o posseïdores.
Article 2. Definicions.

a) Animal domèstic: el que pertany 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.
b) Animal de companyia: animal domèstic 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, els gats i les fures.
c) Fauna salvatge autòctona: 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.
d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l'Estat espanyol.
e) 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.
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Als efectes d'aquesta Ordenança s'entén per:
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f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les
persones.
g) 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 animals
identificats quan la persona propietària o posseïdora, que té un termini de vint dies per a recuperar-ho i abonar
prèviament totes les despeses originades, no reculli l'animal.
h) Animal salvatge urbà o peridomèstic: 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), entre d'altre i les espècies de fauna exòtica i altres que s'han de
determinar per via reglamentària.
i) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals,
els establiments de venda i 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 determinin per via reglamentària. En queden
excloses les instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte
útil per a l'ésser humà i els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.
j) Instal·lació per al manteniment d'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.
k) Centre de cria d'animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió posterior amb independència del
nombre, ja sigui directament al públic en general, a establiments de venda o d'altres.
l) 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.
m) Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i curses on es fan apostes sense distinció de
les modalitats que assumeixin, principalment els gossos i els cavalls.
n) 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.
ny) Gossos i animals potencialment perillosos: els que venen definits com a tals en l'article 41 de la present Ordenança.
Article 3. Àmbit material d'aplicació.

2. S'exclouen de l'àmbit material d'aplicació d'aquesta ordenança els animals destinats al treball o a proporcionar carn,
pell o algun altre producte útil per a l'home, a excepció del que estableix el punt 7 d'aquest article i els animals
d'experimentació.
3. Caldrà autorització expressa d'aquest Ajuntament per a la tinença d'animals salvatges i exòtics (fauna no autòctona),
en el supòsit que ho permetin els tractats i convenis internacionals signats per l'Estat espanyol, la normativa
comunitària, el Text Refós de la Llei de protecció dels animals i les disposicions que la desenvolupin. L'autorització
obligarà els propietaris a acreditar la procedència legal dels animals. La tinença d'aquests animals no ha de representar
cap mena de perill, molèstia ni incomoditat.
4. En cap supòsit no es permet la tinença o possessió:
a) d'animals salvatges d'agressivitat manifesta i potencialment perillosos, així com dels animals susceptibles de poder
provocar una raonable alarma social o enverinaments per mossegada o picada.
b) d'animals de fauna autòctona protegits pel Text Refós de la Llei de protecció dels animals.
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1. Les normes establertes en aquesta ordenança fan referència a la protecció específica dels animals domèstics o de
companyia, això és, totes les subespècies i varietats de gats (Felix catus), gossos (Canis familiaris) i altres mamífers,
determinades aus i ocells i peixos que compleixin aquesta finalitat. L'ordenança abasta, també, els animals que
proporcionen ajuda especialitzada, gossos pigall, els de guarda d'obres o vigilància d'empreses i els gossos policia.
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5. Tota activitat econòmica relacionada amb la venda d'animals en establiments haurà de disposar de la corresponent
llicència municipal, comunicació prèvia o declaració responsable.
6. La tinença d'aquest animals no ha de representar cap perill sanitari ni incomoditat ni molèsties per als veïns o per a
altres animals.
7. La cria en domicilis particulars d'aus de corral, conills, coloms o altres anàlegs, ja sigui en terrasses, terrats o patis,
quedarà subjecta a les condicions següents:
a) les higièniques i sanitàries de les instal·lacions.
b) l'adequació de l'allotjament.
c) el nombre d'animals.
d) al fet que les activitats no causin molèsties, incomoditats ni perills.
e) a la normativa urbanística pel que es refereix als usos permesos.
8. El nombre màxim d'animals autoritzats en cada immoble es determinarà mitjançant informe dels serveis municipals
corresponents que acreditin que les condicions d'allotjament, espai disponible, condicions higièniques i sanitàries,
repercussions, molèsties, pudors i sorolls que puguin generar al veïnat o l'entorn, etc., són les adequades i no
representen riscs, perills o.
incomoditats. En qualsevol cas, tret d'autorització municipal fonamentada en l'esmentat informe tècnic-sanitari,
s'estableix que el nombre de gossos, gats o d'altres animals de companyia en un immoble residencial col·lectiu,
unifamiliar, pis d'edifici plurifamiliar, local, etc. no podrà ser superior a cinc, excepció feta dels casos de criança i durant
aquest termini.
Article 4. Competències municipals.
Correspon a l'Ajuntament:
a) Establir i efectuar un cens de les espècies d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure obligatòriament els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi d'Arenys de Mar, d'acord amb allò que es
determina en aquesta ordenança i en la legislació aplicable en cada moment. Aquests censos s'adequaran amb criteris
de compatibilitat informàtica amb les directrius del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de
medi ambient.
b) Assolir la protecció i benestar dels animals que, en cap cas, poden patir sofriments o maltractaments.
c) Recollir els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans.
d) Garantir la gestió de centres d'acolliment en instal·lacions adequades.

f) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment els establiments de venda,
guarda, recollida i, si s'escau, comissar els animals de companyia.
TÍTOL l: DE LA TINENÇA D'ANIMALS.
Article 5.
1. L'Ajuntament autoritza, amb caràcter general, la tinença d'animals de companyia 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, a altres persones, en general, o als mateixos animals que no siguin les derivades de la seva
natura.
2. 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 limitar, en tot cas, previ informe tècnic, el nombre d'animals que es posseeixin.
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e) Col·laborar a aquests efectes amb les associacions de protecció i defensa dels animals.
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3. En cap cas, la tinença d'animals no pot representar cap situació de perill, risc o incomoditat per als veïns, altres
persones o animals.
4. Els propietaris i posseïdors d'animals han de mantenir-los en bones condicions higiènico sanitàries, de benestar i de
seguretat, d'acord amb les característiques de cada espècie.
5. La tinença de gossos i animals potencialment perillosos es regulen en el Títol VII de la present Ordenança.
Article 6.
1. Queda expressament prohibit:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els provoqui sofriments o danys
físics o psicològics.
b) Abandonar-los.
c) Alimentar els animals a la via pública, als espais públics, a les finestres, balcons i terrasses, especialment els que no
tenen propietari legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms, gavines, ratolins i altres, a excepció de casos
degudament justificats i prèviament autoritzats per l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
d) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament excepte els casos
emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.
e) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic i sanitari, de benestar o seguretat.
f) Practicar-los mutilacions, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària.
g) No facilitar-los l'alimentació adequada i suficient.
h) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la
transacció onerosa d'animals.
i) Vendre'ls als menors de setze anys i a persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat
o la custòdia.
j) Vendre'ls a laboratoris o clíniques sense control de l'Administració.

l) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam, l'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquests els
poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat
de les persones que els contemplen. Entre aquestes activitats es troben les baralles de gossos o galls, matances
públiques, atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables, tir al colom, etc.
ll) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les seves característiques o condicions higièniques i sanitàries.
m) Mantenir-los lligats en locals públic o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars
que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.
n) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el seu moviment necessari.
o) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los, així com filmar escenes fictícies o reals de crueltat.
Article 7.
No es considerarà maltractar un animal quan s'actuï proporcionalment en autodefensa o defensa de qualsevol persona
que sigui atacada per l'animal.
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k) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i establiments de venda i cria autoritzats,
llevat de transaccions entre particulars que es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es
garanteixi el benestar de l'animal.
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Article 8.
1. El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable dels danys,
els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, coses, vies, espais públics i medi natural, en general, d'acord
amb el que estableix l'article 1905 del Codi Civil.
2. El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, està obligat, com a
responsable, a adoptar les mesures que calguin per a impedir que els animals embrutin les vies i els espais públics.
Article 9.
1. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia i als nuclis
zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin en desenvolupament reglamentari de
la normativa legal. Aquestes excepcions s'hauran de justificar per escrit i es faran de la manera instantània, indolora i
amb atordiment previ conforme la reglamentació vigent a cada moment.
2. El sacrifici i l'esterilització d'animals sempre s'hauran de fer sota control veterinari.
Article 10.
1. Els propietaris i posseïdors d'animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat
dels seus veïns sigui alterada pel comportament dels seus animals.
2. Els propietaris i posseïdors de gossos tenen l'obligació d'evitar que causin molèsties al veïnat amb els seus lladrucs,
sons o udols.
Els animals no poden ser mantinguts en llocs sense ventilació o sense llum ni en condicions climàtiques extremes. Els
excrements i les orines en habitatges particulars hauran de ser retirades de forma quotidiana, i s'hauran de mantenir els
allotjaments nets, desinfectats i convenientment desinsectats.
3. Els propietaris i posseïdors de gossos tenen l'obligació de no deixar-los sols en balcons, patis, celoberts, galeries,
terrasses, terrats i similars, ni en les hores diürnes ni en les nocturnes sempre i quan causin molèsties amb els seus
lladrucs, udols, sons o crits als veïns.
4. La presència d'animals de companyia als ascensors no coincidirà amb l'ús que en puguin fer els altres veïns. A les
zones comunitàries i als espais comuns dels habitatges plurifamiliars els animals aniran sempre acompanyats de
persones majors de 16 anys i subjectats amb corretja o cadena.
Article 11. Obligacions bàsiques.
Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, els posseïdors d'un animal de companyia tenen les
següents obligacions bàsiques:

2. Proporcionar-li aliment, aigua, allotjament i les condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat, temperatura, llum,
aixopluc i cures necessàries per evitar que l'animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.
3. Censar l'animal de companyia a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en el cas que resideixi habitualment, en el termini
màxim de tres mesos a comptar des de la data de naixement, així com comunicar qualsevol modificació de les dades
que figurin en el cens en el termini d'un mes a comptar des de la data en la que es produeixi el fet determinant, ja sigui
l'adquisició, el canvi de residència de l'animal, la defunció o, en general, aquell que motivés la modificació de la
inscripció.
4. Donar-li l'atenció veterinària bàsica adequada per a garantir-ne la salut.
5. Identificar els animals de companyia mitjançant microxip homologat.
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1. Garantir la seva salut, benestar i seguretat mitjançant el manteniment de l'animal en condicions higièniques i
sanitàries adequades a la seva espècie.
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6. Facilitar a l'autoritat municipal l'accés a llurs domicilis per a la inspecció de les condicions higièniques sanitàries i
d'ordre públic en general, podent requerir que es retirin els animals que constitueixin un perill sanitari, físic o que causin
molèsties reiterades als veïns, bo i ordenant el seu trasllat a un establiment adequat, corrent les despeses a càrrec del
propietari.
Article 12. Allotjament.
1. Els animals de companyia han de disposar d'espai suficient i d'aixopluc contra la intempèrie, especialment els que es
mantenen en zones exteriors i en casetes. Els animals d'un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais
inferiors a 6 m2, amb excepció dels que romanguin a les instal·lacions d'acolliment autoritzades.
2. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques
extremes.
3. La retirada dels excrements i del orins s'ha de fer de forma quotidiana, i s'han de mantenir els allotjaments nets,
desinfectats i desinsectats convenientment.
4. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en un espai reduït, no
poden romandre en aquestes condicions de forma permanent. Els animals de companyia amb edat subadulta han de
disposar d'un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat
a protegir-los de la intempèrie.
Article 13. Alimentació.
Els animals han de disposar d'aigua potable, neta i degudament protegida del fred a l'hivern per evitar que es geli. Se'ls
ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.
Article 14. Mètodes de subjecció.
1. El contingut d'aquest article és d'aplicació als animals de companyia que, per causes justificades, s'han de mantenir
subjectats en un lloc concret durant un espai de temps determinat.
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només s'utilitzaran quan la
impossibilitat d'instal·lar una cadena escorredora estigui justificada.
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l'animal, no poden tenir un pes excessiu ni
impossibilitar el moviment de l'animal. En cap cas la longitud de la cadena pot ser inferior als 3 m.
4. Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l'animal pugui jeure i pugui
arribar a l'aixopluc.
5. Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió, enrotllament i la immobilització de l'animal.

Article 15. Mesures de seguretat.
Els propietaris i posseïdors d'animals de companyia que per la seva grandària o característiques de l'espècie puguin
considerar-se potencialment perillosos han de prendre aquelles mesures especificades en el Títol VII d'aquesta
Ordenança.
Article 16.
Els gossos de guarda d'obres i de vigilància d'empreses han d'estar sota vigilància dels seus propietaris o persones
responsables, els quals han de tenir-los de manera que els vianants no preguin cap mal ni que l'animal pugui abandonar
el recinte, el qual haurà d'estar convenientment senyalitzat, advertint del perill de l'existència d'un gos vigilant el recinte.
Els gossos de guarda o vigilància i, en general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en un espais
reduïts, no poden romandre permanentment en aquestes condicions i hauran de disposar d'un aixopluc o caseta que els
protegeixi de la intempèrie.
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6. En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni
un collar de força o que produeixi estrangulació.
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L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma suficient i que, alhora, no produeixin lesions a
l'animal; ha d'estar convenientment airejat i s'ha de mantenir permanentment en un bon estat de conservació i de neteja.
En tot moment s'han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi l'entrada d'aigua així com l'escalfament excessiu
durant els mesos d'estiu.
Article 17.
1. Es prohibeix alimentar els animals a la via pública i als espais públics i a les portalades, finestres, terrasses i balcons,
especialment aquells que no tenen propietari legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms, gavines i altres, tret
del casos degudament autoritzats per l'Ajuntament.
2. L'Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d'animals peridomèstics.
3. És obligació dels propietaris dels immobles l'establiment de les mesures dissuasives o correctores adients en els
mateixos, així com en aquells que el seu estat ho requereixi, l'establiment d'aquelles obres infraestructurals necessàries,
per tal d'evitar la instal·lació, establiment i cria d'animals peridomèstics.
Article 18.
Els propietaris o posseïdors d'animals que hagin causat lesions a persones o a altres animals i també tots aquells que
siguin sospitosos de patir ràbia hauran de:
a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als seus representants legals i a
les autoritats competents que ho sol·licitin.
b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a l'Àrea de Salut Pública d'aquest Ajuntament o a
la Policia Municipal.
c) Sotmetre l'animal agressor a l'observació veterinària obligatòria, al centre municipal de zoonosi o, prèvia autorització
municipal, a qualsevol consulta veterinària d'exercici lliure, i seguir les disposicions que determini el veterinari, corrent
les despeses al seu càrrec.
d) Presentar a l'Àrea de Salut Pública municipal o on aquesta determini la documentació sanitària del gos i el certificat
veterinari de l'observació antiràbica, en un termini no superior, respectivament, a les 48 hores posteriors a la lesió i als
catorze dies d'iniciada l'observació veterinària.
e) Comunicar a l'Àrea de Salut Pública municipal qualsevol incidència que s'esdevingui (mort de l'animal, robatori,
pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d'observació veterinària.
Si l'animal té propietari conegut, les despeses de manteniment per al control antiràbic i possible aïllament són a càrrec
seu.

1. Els nuclis zoològics s'adequaran a allò establert al Títol IV del Text Refós de la Llei de Protecció dels animals, haventse d'inscriure en el registre corresponent.
2. És obligatori tenir en lloc visible l'acreditació de llur inscripció en el registre, quan es tracti d'establiment d'accés
públic.
3. La tinença pels particulars de diverses espècies zoològiques diferents i/o en un nombre que pugui comportar riscos
sanitaris es considera com a nucli zoològic.
Aquesta circumstància haurà de ser apreciada pel tècnics municipals competents en el corresponent expedient
administratiu.
4. La inscripció com a nucli zoològic no eximeix de l'obligació d'obtenir la corresponent llicència ambiental o de presentar
la preceptiva comunicació prèvia o declaració responsable.
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Article 19.
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5. Els establiments de venda, els centres de cria, les residències d'animals, i els establiments que comercialitzin animals
exòtics s'ajustaran a les disposicions contingudes en la present Ordenança així com en l'esmentat Text Refós de la Llei
de Protecció dels animals.
TÍTOL II: PRESÈNCIA D'ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ESTABLIMENTS PÚBLICS.
Article 20.
1. A les vies públiques i als espais públics els gossos han d'anar lligats amb corretja o cadena de subjecció que permeti
el control de l'animal. Els animals aniran proveïts de collar, amb la corresponent placa censal identificativa.
2. L'autoritat municipal podrà ordenar l'ús de morrió quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre aquestes
circumstàncies no canviïn.
3. El capteniment a la via pública dels gossos potencialment perillosos es regula a l'article 42 d'aquesta Ordenança.
Article 21.
Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats del seu
amo i gaudeixin de les condicions higièniques, sanitàries i de seguretat que preveuen aquestes ordenances.
Article 22.
1. Es prohibeix de forma expressa l'accés, la circulació i l'estada o permanència de gossos i gats en els indrets
següents:
a) més de dues hores en vehicles estacionats i, en tot cas, en els maleters, llevat que es garanteixi una ventilació
adequada que eviti intoxicacions provocades per l'emanació de gasos del propi vehicle.
b) la circulació i/o permanència de gossos i altres animals de companyia a les platges i al mar en el període de
temporada de bany. Les dates d'inici i final de la temporada de bany a aquests efectes, així com les hores de restricció,
es fixaran per Decret d'Alcaldia als efectes de facilitar al màxim la seva adaptació a cada temporada.
c) a les piscines obertes al públic, així com en els parcs infantils i zones de joc públics.
d) a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació i/o venda de qualsevol tipus
d'aliments. És obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a l'exterior aquesta prohibició.
e) als establiments públics com ara hotels, restaurants, pensions, bars, cafeteries o similars, els quals, tanmateix,
podran autoritzar l'entrada i permanència, prèvia senyalització a l'exterior d'aquesta autorització. Quan se'ls autoritzi
l'entrada els animals aniran subjectats amb corretja o cadena i portaran morrió.

2. Queden exempts de les anteriors prohibicions, si s'escau, els gossos pigall que acompanyin persones invidents, els
quals podran també circular lliurement en els transports públics urbans sempre que vagin acompanyats del seu amo,
gaudeixin de les condicions higièniques, sanitàries i de seguretat que preveu aquesta ordenança, vagin subjectats amb
corretja o cadena i portin morrió.
Article 23.
1. Queda prohibit embrutar i deixar les deposicions fecals dels gossos i d'altres animals a les vies públiques o llocs
destinats al trànsit de vianants, especialment en parcs infantils i zones d'esbarjo. Els conductors, propietaris o
posseïdors dels animals són responsables de l'eliminació d'aquestes deposicions. En el cas que es produeixi la infracció
d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal podran requerir al propietari o a la persona que condueixi el gos,
perquè procedeixi a retirar les deposicions de l'animal. Cas de no ser atesos en el seu requeriment, denunciaran
aquesta infracció davant de l'Ajuntament per tal d'iniciar-se l'expedient sancionador previst en aquesta ordenança.
2. Les deposicions recollides es col·locaran de manera higiènicament acceptable a les bosses d'escombraries o
elements impermeables o als llocs que l'autoritat municipal destini expressament a aquest efecte.
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f) als locals d'espectacles públics, esportius i culturals i als recintes escolars.
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3. Es prohibeix que els animals orinin en els parcs infantils, zones d'esbarjo i façanes d'edificis.
TÍTOL III: IDENTIFICACIÓ I REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA.
Article 24.
D'acord amb la normativa vigent de protecció dels animals, els propietaris i/o posseïdors de totes les sub-espècies i
varietats de gats, gossos i fures que resideixin habitualment a Arenys de Mar, àdhuc dels gossos per a la vigilància
d'obres, dels gossos pigall i dels gossos policia, han d'inscriure obligatòriament els animals en el registre censal
municipal d'animals domèstics de companyia dins el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de
naixement. Així mateix, tenen l'obligació de comunicar qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens en el
termini d'un mes a comptar des de la data en la que es produeixi el fet determinant, ja sigui l'adquisició, el canvi de
residència de l'animal, la defunció o, en general, aquell que motivés la modificació de la inscripció. En el supòsit de
baixa de l'animal –per mort o desaparició- s'haurà de presentar la targeta sanitària a l'Ajuntament.
El posseïdor, per fer la inscripció o qualsevol modificació ulterior, haurà d'aportar el seu document nacional d'identitat, el
document acreditatiu de la identificació de l'animal i pagar la taxa corresponent, si s'escau.
Article 25.
1. Prèviament a la inscripció cal haver practicat la identificació de forma indeleble de l'animal, mitjançant la implantació
d'un transponder o càpsula portadora d'un dispositiu electrònic que conté un codi alfanumèric que permet la identificació
de l'animal.
2. El transponder o microxip s'implantarà a la banda esquerra del coll de l'animal i, si per alguna circumstància
justificada no és possible en aquest lloc, a la zona de la creu, entre les dues espatlles, i es farà constar expressament
en el document acreditatiu al que es refereix l'apartat següent. El microxip ha de complir les característiques següents:
a) ha d'estar dotat d'un sistema antimigratori i d'un recobriment biològicament compatible.
b) l'estructura del codi alfanumèric i el sistema d'intercanvi d'energia entre dispositiu i lector s'han d'adaptar a la norma
lSO 11.785.
c) per poder acreditar amb efectes legals o administratius la identificació d'un animal mitjançant la implantació d'un
microxip, o bé per poder determinar amb els mateixos efectes que no es troba identificat amb aquest dispositiu
electrònic, caldrà que l'organisme encarregat d'aquesta comprovació hagi efectuat la lectura amb un o diversos aparells
que permetin la lectura de tots els models i tipus de microxip homologats per la norma ISO 11.785.
Article 26.

2. La persona o entitat responsable del marcatge de l'animal ha de lliurar al seu posseïdor un document acreditatiu
d'aquest fet on han de constar, almenys, les dades següents: el sistema d'identificació utilitzat i el lloc on s'ha aplicat, el
codi d'identificació, les dades de la persona o l'entitat que realitza aquest marcatge, l'espècie animal i la raça i el sexe i
la data de naixement de l'animal.
3. En qualsevol transacció d'un animal de companyia s'haurà de lliurar al nou posseïdor de l'animal el document
acreditatiu de la seva identificació que estableix l'apartat anterior.
4. En el cas d'il·legibilitat d'una marca s'haurà de realitzar un remarcatge de l'animal. En aquest cas la persona o entitat
que realitzi el remarcatge farà constar en el document acreditatiu que estableix l'apartat 1 d'aquest article les dades de
la marca anterior.
Article 27.
Per poder acreditar amb efectes legals o administratius la identificació d'un animal mitjançant la implantació d'un
microxip o transponder, o bé per poder determinar amb els mateixos efectes que no es troba identificat amb aquest
dispositiu electrònic, caldrà que l'organisme encarregat d'aquesta comprovació hagi efectuat la lectura amb un o
diversos aparells que permetin la lectura de tots els models i tipus de transponder homologats.
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1. El marcatge dels animals de companyia ha de ser realitzat en condicions d'asèpsia per personal qualificat i conforme
els criteris marcats pel departament competent en matèria de protecció dels animals.

Dilluns, 4 d'abril de 2016

TÍTOL IV: RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS.
Article 28.
Un animal domèstic es considerarà abandonat quan no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu
origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora. En aquest supòsit, l'Ajuntament, o si s'escau l'entitat
supramunicipal corresponent, per si mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa dels animals, es farà
càrrec de l'animal i el retindrà durant el termini que fixa el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals fins que sigui
recuperat, cedit o traslladat a un centre d'acolliment.
2. Quan el propietari vulgui recuperar el seu animal capturat, haurà de complir els següents requisits:
- Presentació del carnet de vacunació i controls sanitaris.
- Presentació de la documentació que acrediti que el gos o el gat estan correctament censats, havent-se de censar
prèviament cas que no ho estès.
- Abonament de les despeses de recollida i manteniment durant tot el temps que l'animal hagi estat a càrrec de
l'Ajuntament d'Arenys de Mar o en el seu defecte a càrrec de l'empresa que porti a terme la gestió de recollida i
manteniment d'animals.
3. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. Cas que l'animal porti identificació, els
corresponents serveis municipals avisaran el propietari o posseïdor, qui disposarà d'un termini de vint dies per
recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que hagi originat la recollida i el manteniment.
4. Un cop transcorregut aquest temps, si el propietari no ha satisfet l'abonament de les despeses, l'animal es
considerarà abandonat i podrà ésser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes aquests que han d'haver estar
advertits en la notificació practicada al propietari o posseïdor.
5. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia i als nuclis
zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris legalment establerts. Aquestes excepcions s'hauran de
justificar per escrit i es faran de la manera instantània, indolora i amb atordiment previ d'acord amb el Decret 254/2000
de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els mètodes d'eutanàsia pels animals de companyia quan s'han de sacrificar. Les
despeses del sacrifici d'un animal identificat correran a càrrec del propietari.
6. El sacrifici i l'esterilització d'animals sempre s'hauran de fer sota control veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el
mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata.
Article 29.

2. De manera independent al procés sancionador corresponent, l'Ajuntament pot comissar preventivament els animals si
hi ha indicis que hom els maltracta o tortura, si presenten símptomes d'agressió física o desnutrició o si es troben en
instal·lacions indegudes, en base al criteri degudament justificat de l'autoritat actuant al temps de l'aixecament de l'acta
d'inspecció o la denúncia.
3. També pot ordenar l'aïllament o comissar els animals de companyia en el cas d'haver-los diagnosticat malalties
transmissibles a l'home, bé per sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat, bé per sacrificar-los, si és necessari.
4. En la mesura i límits que es consideri necessari per raons sanitàries podrà ordenar-se la intensificació de la recollida
de gossos vagabunds, especialment a les urbanitzacions al final del període estival o en altres zones i èpoques
determinades.
TÍTOL V: NORMES SANITÀRIES.
Article 30.
1. En la mesura i límits que es consideri necessari per raons sanitàries podrà ordenar-se que qualsevol animal de
companyia té dret a viure en condicions sanitàries adequades i el propietari té el deure d'oferir-les-hi. Amb aquesta
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1. La captura en viu de gossos i gats ensalvatgits es farà per mètodes d'immobilització a distància.
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finalitat les autoritats administratives podran ordenar l'execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries per
als animals de companyia, en la forma i el moment que es determini.
2. Cada propietari o posseïdor d'un animal de companyia haurà de disposar de la corresponent documentació sanitària
en la qual s'especificaran la identificació del propietari o posseïdor i les característiques de l'animal, les malalties patides
i les vacunes i tractaments administrats.
3. Els propietaris d'animals de companyia estaran obligats a fer les cures adients, tant en tractaments preventius de
malalties com de guariment, a aplicar-los les mesures sanitàries preventives que l'autoritat municipal disposi i facilitar-los
un allotjament d'acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.
4. Els veterinaris, els consultoris, les clíniques i els hospitals veterinaris, independentment de les mesures zoosanitàries
individuals aplicables, han de:
a) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol malaltia transmissible dels animals i cedir les dades que l'Ajuntament els exigeixi
per dur a terme actuacions sanitàries curatives o preventives de salut pública envers la població i els animals.
b) Mantenir actualitzat un arxiu de fitxes clíniques dels animals a disposició de l'autoritat municipal que només el podrà
consultar amb finalitats estadístiques, de prevenció sanitària i de control d'animals del municipi.
Article 31.
1. Els establiments dedicats a la venda d'animals han de complir, d'acord amb allò que disposa el Text Refós de la Llei
de Protecció dels animals i sense perjudici de les altres disposicions que els són aplicables, els requisits següents:
a) Han d'ésser declarats nuclis zoològics essent indispensable l'atorgament previ de la corresponent llicència municipal
o presentació de la preceptiva comunicació prèvia o declaració responsable.
b) L'establiment ha de dur un registre en el qual han de constar les dades a l'origen, identificació, dada de sortida i
destinació dels animals i tenir en lloc visible la inscripció en el registre de nuclis zoològics.
c) Disposar d'un servei veterinari propi o assessorament exterior que ha de constar en el llibre de registre.
d) Els animals s'han de vendre sense paràsits i lliures de tota malaltia. Es lliurarà al moment de la venda un document
en el que consti la espècie, el número d'identificació de l'animal, si procedeix, i el nucli zoològic. En cas de venda a
particulars, haurà de lliurar-se igualment un document informatiu sobre les característiques de l'animal, necessitats,
consells d'educació i condicions de manteniment, sanitàries i de benestar, avalades per un col·legi de veterinaris o de
biòlegs.
e) Hauran de mantenir els animals en lloc adequat dins de l'establiment i no exhibir-los en els aparadors de les botigues.
Els gossos i gats han d'estar identificats, així com la resta d'exemplars d'espècies d'identificació obligatòria.
2. L'existència d'un servei veterinari depenent de l'establiment que atorga certificats de salut per a la venda dels animals
no eximeix el venedor de responsabilitat davant malalties d'incubació no detectades en el moment de la venda.

TÍTOL VI: DE LES INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 32.
El règim d'infraccions i sancions d'aquesta Ordenança s'adapta a allò establert en el Títol VII del Text Refós de la Llei de
Protecció dels animals i normativa que la desenvolupa, així com altra normativa d'aplicació.
Secció 1a- Protecció dels animals.
Article 33.
1. La imposició de qualsevol sanció no exclou la valoració de l'exemplar en el cas que es tracti de fauna protegida, la
responsabilitat civil i l'eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre a la persona sancionada,
inclosa la reparació dels danys mediambientals causats.
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3. Els establiments han de tenir a disposició d'aquest Ajuntament les dades anteriors i documents.
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2. Als efectes d'aquesta Ordenança, d'acord amb la legislació vigent, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
3. Són infraccions lleus:
a) Tenir en possessió un gos, un gat o altres animals que s'han de registrar obligatòriament no inscrits en el registre
censal.
b) No haver notificat a l'Ajuntament, dins de termini, qualsevol modificació de les dades censals, inclosa la mort de
l'animal.
c) No disposar d'un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar obligatòriament, d'acord
amb el que estableixi la normativa legal aplicable.
d) 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.
e) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
f) Transportar animals incomplint els requisits establerts a la normativa d'aplicació.
g) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord amb el reglament, o
incomplir els requisits establerts per la normativa aplicable amb relació a aquesta identificació.
h) en relació amb els nuclis zoològics:
- desenvolupar tasques de manipulació d'animals sense posseir el certificat corresponent al curs de cuidador o
cuidadora d'animals, reconegut oficialment.
- no exhibir en lloc visible la inscripció de l'establiment en el Registre de Nuclis zoològics.
- no tenir actualitzat el llibre registre oficial de nuclis zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que
practiquen activitats de taxidèrmia.
- vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables sense la inclusió del número
de registre del nucli zoològic.
i) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense l'autorització administrativa prèvia.
j) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals vertebrats.
k) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals, així com l'exhibició ambulant d'animals com a
reclam.

ll) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de fauna vertebrada autòctona no
protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
m) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur
benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
n) No evitar la fugida d'animals.
o) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
p) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del comportament, llevat dels casos
emparats per la normativa vigent.
q) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus.
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l) Tenir espècies incloses en l'annex amb la categoria D del Text Refós de la Llei de Protecció d'animals, i també parts,
ous, cries o productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
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r) Qualsevol altra infracció de les disposicions del Text Refós de la Llei de Protecció dels animals o de la normativa que
la desenvolupi i que no hagi estat tipificat com infracció greu o molt greu.
4. Són infraccions greus:
a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic i
sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.
b) En relació als nuclis zoològics:
- no tenir el llibre de registre oficial o no tenir-lo diligenciat per l'administració competent.
- incomplir les obligacions inherents als nuclis zoològics, en relació als requisits establerts en el títol IV del Text Refós de
la Llei de Protecció dels Animals.
- la manca d'inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.
d) Realitzar venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.
e) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat inscrits en el Registre de nuclis
zoològics.
f) Anul·lar el sistema d'identificació sense prescripció ni control veterinaris.
g) 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 llurs característiques puguin
causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.
h) Fer tir al colom.
i) Incomplir l'obligació de vendre animals desparasitats i lliures de malalties i sense símptomes aparents de patologies
psíquiques o físiques i sense que sofreixin, ni els animals que es venen ni els seus progenitors, malalties hereditàries
diagnosticables.
j) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
k) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a la salut.
l) Fer matances públiques d'animals.
m) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables.

o) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del comportament, llevat dels casos
emparats per la normativa vigent.
p) 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.
q) 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 del Text Refós de la Llei de Protecció d'animals, amb la categoria C, i
també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.
r) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses
en l'annex del Text Refós de la Llei de Protecció d'animals, amb la categoria D, i també de parts, d'ous, de cries o de
productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
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n) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
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s) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions que allotgin animals.
t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.
u) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l'animal.
v) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està prohibida i en refugis de fauna
salvatge, llevat dels casos autoritzats pel Departament de Medi Ambient.
w) Incomplir les obligacions establertes per tal de procurar el benestar dels animals emprats en curses una vegada
finalitzada llur participació en aquestes.
x) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels animals que no estan identificats i enregistrats en
el Registre d'Animals de Competició.
y) Posseir o fer servir arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, dels especificats en l'annex 3 del Reial Decret
1095/1989, del 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies de caça i pesca i s'estableixen les normes per a llur
protecció, o bé en la norma que el substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
ybis) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
z) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats legalment.
4. Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la salut.
b) Sacrificar gats i gossos tret dels casos autoritzats per l'article 11.2 del Text Refós de la Llei de Protecció d'animals.
c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus.
d) Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc, sense l'autorització corresponent del Departament de
Medi Ambient i Habitatge.
e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, d'animals de companyia exòtics o d'espècies
híbrides, 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.
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest tipus d'actes.

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 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 del Text Refós de la Llei de Protecció d'animals, amb les categories A i
B, i també de parts, d'ous i de cries d'aquests exemplars.
k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.
Article 34. Sancions. Multes, comís i tancament d'instal·lacions.
1. Les infraccions comeses contra aquesta Ordenança seran sancionables per l'autoritat competent mitjançant la
imposició de multes.
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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.

Dilluns, 4 d'abril de 2016
2. 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'autoritat actuant en el moment de l'aixecament de l'acta d'inspecció o
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 ésser retornats a la persona propietària un cop abonada la
sanció, llevat que es tracti d'arts de caça o captura prohibits.
3. La comissió de les 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, amb la corresponent anotació al Registre de Nuclis
Zoològics, i també la inhabilitació per a la tinença d'animals per un període de dos mesos a cinc anys.
4. L'incompliment d'alguna de les normatives o condicions d'una autorització excepcional per a la captura o la possessió
d'un animal d'una espècie de fauna autòctona pot comportar la retirada cautelar in situ i immediata d'aquesta
autorització pels agents de l'autoritat.
5. Les persones que disposen d'aquestes autoritzacions excepcionals, en el cas d'ésser sancionades per l'incompliment
d'alguns dels termes o normatives en aquesta matèria, han d'ésser inhabilitades per a l'activitat a què fa referència
l'apartat 4 per un període d'un any a cinc anys.
Article 35. Quantia de les multes:
1. Les infraccions seran sancionades amb una multa d'acord amb el següent:
a) Les infraccions molt greus, de 2.001,00 EUR fins a 20.000,00 EUR.
b) Les infraccions greus, de 401,00 EUR fins a 2.000,00 EUR.
c) Les infraccions lleus, de 100,00 EUR fins a 400,00 EUR.
2. Per graduar la quantia en la imposició de les sancions econòmiques, i per a la imposició de les accessòries s'han de
tenir en compte els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.
e) El volum de negoci de l'establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.

4. En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions d'educació
ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels
animals, o d'advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador, llevat de les infraccions comeses en
matèria de fauna autòctona, en les quals sempre s'ha d'iniciar l'expedient sancionador corresponent per l'autoritat amb
competències.
Article 36. Comís d'animals:
1. L'Ajuntament pot comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi indicis racionals d'infracció de les
disposicions d'aquesta Ordenança o del Text Refós de la Llei de Protecció dels animals així com de les normatives que
la desenvolupin.
2. En el cas de comissos d'exemplars de fauna autòctona capturats in situ, sempre que es tingui la seguretat que estan
en perfectes condicions, poden ésser alliberats immediatament.
3. Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en el cas que la persona sigui sancionada, s'ha de
determinar la destinació de l'animal.
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3. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut un any des de la imposició per
resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una infracció de la mateixa qualificació. Si s'hi aprecia la reincidència, la
quantia de les sancions es pot incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció corresponent a la infracció
comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.
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4. Si el dipòsit prolongat d'animals procedents de comís pot ésser perillós per a llur supervivència, els pot comportar
patiments innecessaris o, en el cas de fauna autòctona, en fes perillar la readaptació a la vida salvatge, el Departament
de Medi Ambient podrà decidir la destinació final de l'animal.
5. Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions relacionades amb aquest i, en el cas de fauna autòctona, la
rehabilitació de l'animal per a alliberar-lo van a compte del causant de les circumstàncies que l'han determinat.
Article 37. Responsables de les infraccions.
1. És responsable per infraccions d'aquesta Ordenança qualsevol persona física o jurídica que per acció o per omissió
infringeixi els preceptes continguts en la present Ordenança, el Text Refós de la Llei de Protecció dels animals i la seva
normativa de desenvolupament.
2. Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han intervingut
en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.
Article 38. Procediment sancionador.
Per a imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades per aquesta Ordenança, cal seguir el procediment
sancionador regulat pel Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de
competència de la Generalitat, així com la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú o norma que es dicti en la seva substitució.
Article 39. Administració competent per a sancionar:
1. La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades per aquesta Ordenança
correspon:
a) En el cas de les infraccions relatives a la fauna salvatge autòctona:
Primer. Al director o directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de medi ambient, si es
tracta d'infraccions lleus o greus.
Segon. Al conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions molt
greus.
b) En el cas de la resta d'infraccions:
Primer. A l'Alcalde si es tracta d'infraccions lleus comeses en el terme municipal.
Segon. Al director o directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de medi ambient, si es
tracta d'infraccions greus.

2. No obstant el que estableix l'apartat 1, pel que fa a les infraccions relatives als espectacles, les activitats i els
establiments inclosos en el Catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, s'estarà al
que disposi dita llei.
3. Si s'aprecia que els fets objecte d'un expedient sancionador poden ésser constitutius de delicte o falta, l'Administració
ha de traslladar les actuacions a l'autoritat judicial competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que
aquesta no es pronunciï.
Article 40. Multes coercitives.
1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes per aquesta Ordenança, l'Alcalde en l'àmbit
de la seva competència la pot requerir perquè, en un termini suficient, ho faci, amb l'advertiment que, en el cas contrari,
se li imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de quantia, si escau, i fins a un màxim de 500 EUR, sens
perjudici de les sancions aplicables.
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Tercer. Al conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions molt
greus.

Dilluns, 4 d'abril de 2016

2. En cas d'incompliment, l'Alcalde en matèries de llur competència pot dur a terme requeriments successius fins a un
màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot ésser incrementada en un 20% respecte de la multa
acordada en el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han d'ésser suficients per a poder dur a terme la mesura de què es tracti i per a evitar els danys
que es puguin produir si no s'adopta la mesura en el temps corresponent.
Secció 2a- Infraccions i sancions de l'Ordenança.
Article 41. Infraccions.
1. D'acord amb aquesta ordenança, són infraccions en matèria de protecció, tinença i venda d'animals les que es
tipifiquen en els apartats següents.
2. Són infraccions lleus:
a) Embrutar amb deposicions i orins o no recollir amb una bossa o element impermeable els excrements dels animals
de les vies i espais públics i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans.
b) No portar els animals a les vies i espais públics i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo degudament lligats amb
corretja ni collar i, en el seu cas, sense morrió.
c) en relació amb la tinença d'animals domèstics en domicilis particulars i al seu capteniment en zones comunitàries o
espais comuns de l'immoble:
- permetre que els gossos, amb els seus lladrucs, sons o udols, causin molèsties al veïnat.
- en ordenació aïllada amb jardí, permetre que els gossos, amb els seus lladrucs, sons o udols, causin ensurts als
vianants que transiten per la via pública.
- deixar sols els animals domèstics en balcons, patis, celoberts, galeries, terrasses, terrats i similars, en hores diürnes o
nocturnes, amb producció de molèsties als veïns causades pels seus lladrucs, udols, sons o crits.
- la coincidència no reiterada d'animals de companyia amb altres veïns en ascensors, quan aquests se'n queixin.
- permetre l'accés dels gossos a les zones comunitàries o als espais comuns dels habitatges sense estar subjectats
amb corretja o cadena i/o causant molèsties als veïns o a tercers.
- en general, incomplir les condicions higièniques i sanitàries exigibles o permetre situacions de perill, molèsties a veïns
o a tercers.

d) Alimentar els animals a la via i espais públics, a excepció d'autoritzacions puntuals realitzades per l'Ajuntament
d'Arenys de Mar.
e) Desobeir les ordres de l'autoritat competent o de la Policia local referents a requeriments de recollida d'excrements,
retirada o trasllat de l'animal, l'ús de morrió o qualssevol altre que formulin en compliment de les disposicions de la
present ordenança.
3. Són infraccions greus:
a) en relació amb la tinença d'animals domèstics en domicilis particulars i al seu capteniment en zones comunitàries o
espais comuns:
- permetre que els gossos adquireixin l'hàbit de proferir lladrucs, sons o udols, causant molèsties reiterades al veïnat.
- en ordenació aïllada amb jardí, permetre que els gossos, amb els seus lladrucs, sons o udols, causin ensurts reiterats
als vianants que transiten per la via pública.
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u) L'entrada, circulació o estada de gossos i gats als indrets que es detallen en l'article 22 d'aquesta Ordenança,
excepte els gossos pigall que acompanyin invidents i els gossos policia.

Dilluns, 4 d'abril de 2016

- deixar sols els animals domèstics en balcons, patis, celoberts, galeries, terrasses, terrats i similars, de les 22.00 h. fins
a les 08.00 h.
- la coincidència reiterada d'animals de companyia amb altres veïns en ascensors, quan aquests se'n queixin.
- permetre la sortida dels gossos dels habitatges particulars i el seu accés a les zones comunitàries o als espais
comuns, sense anar degudament acompanyats.
- permetre que embrutin els espais comuns i zones comunitàries amb deposicions fecals o orines.
- en general, incomplir reiteradament les condicions higièniques i sanitàries exigibles o permetre greus situacions de
perill, molèsties o incomoditats als veïns.
4. Són infraccions molt greus:
a) No comunicar les malalties transmissibles de declaració obligatòria.
b) No comunicar a l'Ajuntament els fets relatius a una agressió del animal, no facilitar llurs dades, no sotmetre'l a
observació antiràbica o no comunicar les incidències d'aquest període d'observació.
c) No evitar les amenaces o atacs a persones o d'altres animals.
d) Les molèsties molt greus a la salut i seguretat de terceres persones en relació a les obligacions determinades en la
present Ordenança.
Article 42. Sancions.
1. D'acord amb el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, les infraccions en matèria
de protecció, tinença i venda d'animals de l'article 41 tipificades en aquesta ordenança se sancionaran per l'Ajuntament
amb multes de les quanties següents:
a) Les infraccions molt greus amb multes de fins a 3.000 EUR.
b) Les infraccions greus amb multes de fins a 1.500 EUR.
c) Les infraccions lleus amb multes de fins a 750 EUR.
2. La competència per imposar aquestes sancions correspon a l'Alcalde, sens perjudici de les delegacions que pugui
formular.
TÍTOL VII. DELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

1. D'acord amb l'article 1 de la Llei autonòmica 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, l'article 2 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos i l'article 2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, tenen consideració de gossos
potencialment perillosos els que presentin qualsevol de les circumstàncies següents:
a) gossos que han tingut episodis d'agressivitat amb persones o altres gossos.
b) gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: american staffordshire terrier,
staffordshire bull terrier, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, rottweiler, bullmastiff, mastí napolità, pit
bull terrier, presa canari, tosa Inu, akitu Inu.
d) aquells les característiques dels quals es corresponguin amb la majoria de les següents:
- forta musculatura, aspecte poderós, robusta configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- marcat caràcter i gran valor.
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Article 43. Definició.
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- pèl curt.
- perímetre toràcic comprés entre els 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 centímetres pes superior a 20 kg.
- cap voluminós, cuboïdal, robust, amb crani ampli i gran i galtes musculoses i bombades, mandíbules grans i fortes,
boca robusta, ampla i profunda.
- coll ampli, musculós i curt.
- pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
- extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, potes relativament llargues
formant un angle moderat.
2. Correspon a l'Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin un caràcter marcadament
agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La potencial perillositat s'haurà de
determinar en atenció a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un
veterinari habilitat per a aquesta tasca.
Article 44. Mesures de seguretat.
1. A les vies o espais públics, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais
d'ús públic en general, els gossos a què fa referència l'article 43 d'aquesta Ordenança han d'anar lligats amb corretja no
extensible de menys de dos metres, sense que es pugui portar més d'un aquests gossos per persona. Aniran proveïts
obligatòriament del corresponent morrió apropiat a la tipologia racial de cada animal i en cap cas no poden ésser
conduïts per menors d'edat.
2. A les instal·lacions, finques, cases de camp, parcel·les, terrasses, patis o qualsevol altre lloc determinat que alberguin
gossos potencialment perillosos, aquests hauran d'estar lligats, tret que tinguin les característiques adequades de
superfície, alçada i tancament i entre elles, les següents, a fi d'evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:
a) Les parets i les tanques han d'ésser prou altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la
pressió de l'animal i protegir les persones o animals que accedeixin o s'apropin a aquests llocs.
b) Les portes de les instal·lacions han d'ésser tan resistents i efectives com la resta dels entorns i s'han de dissenyar per
a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.
3. La sostracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicat pel propietari o posseïdor al departament de Salut Pública
o policia municipal en el termini màxim de quaranta-vuit hores des de què tingui coneixement d'aquests fets.

1. La tinença de qualsevol animal classificat com a potencialment perillós exigirà la prèvia obtenció de la llicència
municipal corresponent que lliurarà l'Ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat, d'acord
amb el que disposa l'article 3 de la Llei 10/1999, un cop acreditades les condicions exigibles legalment i d'aquesta
Ordenança.
2. La llicència municipal haurà de ser atorgada o renovada a petició de l'interessat un cop verificat el compliment dels
requisits establerts en l'Ordenança i la normativa legal aplicable.
3. Les llicències tindran un període de validesa de cinc anys, podent-se renovar per períodes successius d'igual duració.
4. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti la llicència en vigor, acordada en via judicial o administrativa,
serà causa de denegació de l'expedició d'altra nova o el lliurament de la renovació fins que aquelles s'hagin aixecat.
5. Els propietaris o posseïdors de gossos als quals fa referència l'article 43 d'aquesta Ordenança els hauran d'identificar
i inscriure en el registre censal de l'Ajuntament de residència habitual de l'animal. El registre censal municipal inclourà
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Article 45. Llicències i Registres.
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un apartat específic per als gossos potencialment perillosos, en el que es farà constar la raça i altres circumstàncies que
siguin determinants de la possible perillositat d'aquests gossos.
6. Igualment, a l'esmentat registre s'hi anotaran les agressions de gossos a persones o a d'altres animals. A aquests
efectes, els centres sanitaris i els centres veterinaris de Catalunya hauran de comunicar les agressions de què tinguin
coneixement al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que les anotarà al Registre
general d'animals de companyia i les notificarà a l'Ajuntament. Aquestes dades, a més de tenir la funció de servir per
determinar els supòsits de l'article 2.2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, serviran també per portar a terme
estudis epidemiològics que valorin la potencial perillositat de les diferents races de gossos. Les dades personals
contingudes en aquests registres gaudeixen del règim de protecció establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normes concordants.
7. Com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el registre a què fa referència els apartats
anteriors d'aquest article, els propietaris i posseïdors dels gossos potencialment perillosos han de contractar una
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les
persones i als altres animals.
Article 46. Requisits.
L'obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
requereix el compliment dels requisits següents:
a) Ser major d'edat i no estar incapacitat per proporcionar les cures necessàries a l'animal.
b) No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions greus o molt greus, tortures, contra la llibertat o contra la
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar
privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència
haurà d'instar de l'Ajuntament l'obtenció del corresponent certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de
Justícia.
c) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes
a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre. No obstant això, no serà impediment per a l'obtenció
o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat amb la suspensió temporal d'aquesta, sempre que, en
el moment de la sol·licitud la sanció de suspensió hagi estat complerta íntegrament.
d) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de l'animal, d'acord amb els
articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol.

f) Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior
a 150.253 EUR, d'acord amb el que disposen l'article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En aquesta pòlissa hauran de figurar les dades
d'identificació de l'animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa s'haurà de lliurar una còpia a
l'Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
Article 47. Control dels centres de cria.
1. Només s'autoritza la cria de gossos inclosos en l'article 43 en els centres de cria autoritzats i inscrits en el Registre de
Nuclis Zoològics de Catalunya.
2. Els animals que es vulguin utilitzar per a la reproducció han de superar els tests de comportament que garanteixin
l'absència de comportaments agressius anòmals.
3. Els criadors, ensinistradors i comerciants d'aquests animals hauran de disposar d'instal·lacions i mitjans adequats per
a llurs tinença, comptar amb les corresponents autoritzacions administratives i tenir-los inscrits en el registre municipal.
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e) Disposar d'aptitud física i psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest requisit s'acreditarà
mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel
Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest certificat s'haurà d'emetre amb la comprovació prèvia del compliment
dels requisits de capacitat física i aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l'article 6 del Reial decret
287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència establerta a l'article 7 del mateix Reial Decret.
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Article 48. Regulació de l'ensinistrament.
1. L'ensinistrament per a guarda i defensa només es pot autoritzar en les activitats de vigilància i de guarda d'empreses
de seguretat i dels diferents cossos de seguretat de conformitat amb la normativa legal aplicable.
2. Les activitats relacionades amb l'ensinistrament de gossos només poden ésser realitzades en els centres o les
instal·lacions legalment autoritzats i per professionals que tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per
la titulació reconeguda oficialment.
Article 49. Aplicació d'altres mesures.
En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no solucionats amb les tècniques
d'ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar, sota criteri facultatiu, l'adopció de mesures consistents en
el sacrifici o esterilització de l'animal d'acord amb allò establert en l'article 11 del Text Refós de la Llei de Protecció dels
animals.
Article 50. Tipificació de les infraccions.
1. El règim d'infraccions i sancions d'aquest annex s'adapta a allò que disposa la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre la tinença d'animals potencialment perillosos; la Llei 10/1999, de 30 de juliol, i el Decret 170/2002, d'11 de juny.
2. D'acord amb la normativa esmentada a l'apartat anterior les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Són infraccions molt greus:
a) Abandonar l'animal, gos o de qualsevol espècie, tant el que estigui preceptivament identificat com el que no, sempre
que no vagin acompanyats.
b) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense la preceptiva llicència municipal.
c) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui no tingui la preceptiva llicència.
d) Ensinistrar animals per activar llur perillositat o per a finalitat prohibides.
e) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tingui el certificat de capacitació exigible.
f) L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles destinats a mostrar l'agressivitat
d'aquests animals.
Són infraccions greus:
a) Deixar lliure l'animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar llur fuita o pèrdua.
b) Incomplir l'obligació d'identificar l'animal o ometre la deguda inscripció en el registre.

d) El seu transport incomplint allò establert a la Llei 50/1999.
e) La negativa o resistència a subministrar o facilitar la informació requerida per les autoritats competents o els seus
agents, donar informació falsa o inexacta.
f) No complir les mesures de seguretat per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
g) Incomplir l'obligació de contractar l'assegurança de responsabilitat civil.
h) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les parts comunes dels immobles col·lectius.
Són infraccions lleus:
a) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
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c) Portar els gossos deslligats o sense morrió a les vies públiques o als espais públics en general.
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b) No inscriure el gos al registre municipal específic.
c) Conduir un animal potencialment perillós per un lloc o espai públic sense dur a sobre la targeta acreditativa de
l'atorgament de la llicència que acredita que l'animal està censat.
d) No fer arribar a l'Ajuntament una còpia de la renovació anual de l'assegurança.
e) L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a l'Ordenança o a la normativa legal aplicable no
compreses en les greus o molt greus.
3. Les infraccions tipificades com a molt greus o greus podran conjuminar-se amb el comís i les sancions accessòries
previstes a la normativa legal aplicable.
Article 51. Prescripció.
1. Els terminis específics de prescripció de les infraccions regulades en aquest Títol VII són de tres anys per a les molts
greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptadors des de la data de la comissió de la infracció.
2. Els terminis de prescripció de les sancions contingudes en aquest Títol VII són de tres anys per a les molt greus, dos
anys per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data en què la resolució sancionadora esdevé ferma.
Article 52. Tramitació.
1. El procediment sancionador s'ha d'ajustar al procediment vigent.
2. Si s'aprecia que els fets objecte d'un expedient sancionador poden ésser constitutius de delicte o falta, l'Administració
ha de traslladar les actuacions a l'autoritat judicial competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que
aquesta no es pronunciï.
3. La sanció de l'autoritat a què es refereix l'apartat 2 exclou la imposició de sancions administratives. Si la resolució
judicial és absolutòria, l'Administració pot continuar la tramitació de l'expedient sancionador respectant els fets que els
tribunals hagin declarat provats.
Article 53. Sancions.
1. D'acord amb les lleis 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i la llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, les infraccions en
matèria d'animals potencialment perillosos es sancionaran amb multes de les quantitats següents:
- Infraccions molt greus: entre 2.404,06 i 15.025,30 EUR.
- Infraccions greus:

- Infraccions lleus:
• Les tipificades en el apartat a) de l'article 50.2 entre 60,10 i 150,25 EUR.
• Les infraccions lleus tipificades en els apartats b) a e) de l'article 50.2 entre 150,25 i 300,51 EUR.
2. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció i altres sancions accessòries
previstes a la Llei 50/1999 i a la Llei 10/1999.
Article 54. Responsabilitat.
1. Es considerarà responsable de les infraccions qui per acció o omissió hagués participat en la comissió de les
mateixes, això és el propietari o posseïdor dels animals o, en el seu cas, el titular de l'establiment, local o mitjà de
transport on es produeixin els fets, i a més, en aquest darrer supòsit, l'encarregat del transport.
2. La responsabilitat de naturalesa administrativa s'entendrà sense perjudici de l'exigible en les vies penal i civil.
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• les tipificades en els apartats a) a e) de l'article 50.2 entre 150,25 i 1.502,53 EUR.
• Les tipificades en els apartats f) a h) de l'article 50.2 entre 300,52 i 2.404,05 EUR.
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3. En els supòsits en què les infraccions puguin ser constitutives de delicte o falta, l'Ajuntament podrà acordar el comís
de l'animal fins la decisió judicial al respecte, fent trasllat immediat dels fets als òrgans judicials corresponents.
Article 55. Comís dels animals.
1. Mitjançant els seus agents, l'Ajuntament por comissar els animals objecte de protecció en el mateix moment en què hi
hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Ordenança.
2. El comís a què es refereix l'apartat 1 té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador
corresponent que, en tot cas, ha de determinar la destinació final que s'ha de donar als animals comissats.
3. Les despeses relacionades amb aquest comís són a compte de qui comet la infracció.
Article 56. Competència.
La competència per imposar les sancions, d'acord amb l'article 13 de la Llei autonòmica 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l'article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de
mesures fiscals i administratives, correspon als òrgans següents de l'Ajuntament:
a) a l'Alcalde, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu.
b) al Ple de l'Ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu, sens perjudici de les delegacions que
es puguin efectuar en els termes legalment previstos.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
1. En tot allò no recollit en aquesta Ordenança, s'aplicarà la regulació legal establerta en el Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels animals i normativa que la desenvolupa, en la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i a la Llei 11/2009, de 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
2. Els preceptes que estableix la present ordenança s'entenen sense perjudici de les intervencions que corresponguin
als altres organismes de l'Administració en l'esfera de llurs respectives competències.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queda expressament derogada l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals aprovada pel Ple de l'Ajuntament
d'Arenys de Mar en sessió celebrada el dia 30 de desembre de 2003 i publicada en el BOP de data 22 de gener de
2004.

La present Ordenança, que consta de cinquanta-sis articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una
disposició final, entrarà en vigor, un cop aprovada definitivament per l'Ajuntament, publicat el seu text complet al Butlletí
Oficial de la Província i transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local."
Contra l'esmentat acord definitiu, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala del
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Això no obstant, podreu interposar-ne qualsevol altre que considereu
procedent.
Arenys de Mar, 17 de març de 2016
L'alcalde, Estanislau Fors Garcia
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DISPOSICIÓ FINAL.

