Ordenança municipal de la tinença i la conducció de gossos a la via pública de
Puigverd de Lleida
Preàmbul
El municipi de Puigverd de Lleida, i les seves immediacions dins el terme municipal,
presenta un nombre considerable de gossos que fan necessària la regulació de la seva
tinença i conducció pel municipi i terme municipal.
La problemàtica que generen ve a ser:
1. Perill per la salut pública en la conducció dels gossos, que poden causar als/a les
habitants del nostre municipi.
2. Estat de salubritat i neteja dels espais municipals i privats que generen les defecacions
dels gossos en la via pública, o espais privats accessibles, ja que propietaris o conductors
dels animals no recullen les seves defecacions, amb el que això suposa.
3. Sorolls que generen els gossos en espais i horaris que perjudiquen el confort i descans
dels veïns, causant conflictes veïnals que es podrien evitar.
L’Ajuntament, ha impulsat campanyes de sensibilització envers la tinença responsable, de
promoció de l’esterilització, d’implantació de microxip i de registre censal.
Per aquests fets, es creu convenient establir una ordenança municipal de tinença i
conducció de gossos a la via pública de Puigverd de Lleida, amb l'objectiu de fomentar els
valors cívics i de corresponsabilitat entre la ciutadania , en tot allò que té relació amb el
animals
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
Les normes d’aquesta ordenança tenen per objecte regular la tinença i la circulació de
gossos que utilitzin la via pública, com també la seva tinença i la circulació en domicilis
particulars o en recintes i locals tant públics com privats, tot això amb la finalitat de protegir
els animals, els seus posseïdors i la població del municipi. Aquesta ordenança no regula les
activitats de cria i comercialització.
L’ordenança té en compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones,
incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut públiques i regula la
convivència entre animals i persones tot reduint al màxim les molèsties que en puguin
ocasionar.
Per a tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal, caldrà atenir-se al que disposen
les normes següents:
Legislació vigent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de La Llei de Protecció d’animals, Llei
10/99, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, Reial
decret 287/02, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/99, de 23 de desembre,
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, decret 170/02, d’11
de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos i resta de
normativa aplicable.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Les normes d’aquesta ordenança seran d’aplicació a tot l’àmbit territorial del municipi de
Puigverd de Lleida
Article 3. Classificació dels animals
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per
a) Animal domèstic: Aquell animals que petany a espècies que habitualment en crien,
es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge
b) Animal de companyia: aquells animals que es crien i reprodueixen amb la finalitat de
conviure amb les persones i obtener-se companyia (gats/ gossos/ fures)
c) Animal de companyia exòtic: és l’animal de la funa no autòctona que de manera
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
d) Animal ensalvatgit: és l’animal de compania que perd les condicions que el fan apte
per a la convivència amb les persones
e) Animal abonadonat. És l’animal de companyia que no va acompanyat de cap
persona i no duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària
o posseïdora.
f) Animal perdut. Animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la
pesona que n’és la propietària i que no va acompanyat de cap persona.
CAPÍTOL 2
De la tinença d’animals
Article 4
Amb caràcter general, és permesa la tinença d’animals domèstics en els domicilis
particulars, condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament, a
l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a l’animal mateix.
Els propietaris i posseïdors d’animals de convivència humana estan obligats a mantenir-los
en condicions higièniques i sanitàries adequades i, en aquest sentit, han d’estar
correctamente vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats sanitàriament.
Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per a
impedir que el comportament d’aquells alteri la tranquil·litat dels veïns.

Article 5. Responsabilitat de la persona propietària i posseïdora
La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabiliat subsidiària de la
pesona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a
les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en
general, d’acord amb el que estableixen la legislació civil aplicable.
La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la tinença dels
quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar danys a les persones,
a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural ha de mantenirlos en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries.
Així mateix no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i ha de tenir
subscrita una pòlissa d’assegurança civil.
La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fugida tant dels exemplars com
de les seves cries.

Altres obligacions bàsiques
- Els posseïdors d’un animal de companyia han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua
l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum
aixopuluc i/o cures nessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per
satisfer les seves necessitats vitals.
- La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària bàsica per
garantir-ne la salut.
- Identificar els animals amb microxip homologat el qual és indispensable per
incriure’s al registre censal animal.
- A les vies públiques i en altres espais d’ús comú general si els animals es
consideren potencialment perillosos hauran de portar obligatòriament morrió apropiat
a la tipologia racial de cada animal i cadena no extensible de menys d’un metre.
Els propietaris o posseïdors de gossos resten obligats a registrar-los en el Registre censal
de gossos de l’Ajuntament dins el termini màxim de tres mesos comptats des de la data de
naixement o d’adquisició.
Per poder-los registrar en el Registre censal municipal, els animals hauran de:
1. Estar identificats individualment. Com a procediment d’identificació per a gossos
s’acceptaran els sistemes següents:
- Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat a la banda
esquerra del coll.
- Altres sistemes que puguin ser establerts per disposició legal.
Disposar del carnet sanitari (de salut) on consti la ressenya completa de l’animal, les
actuacions sanitàries que s’han dut a terme i la zona d’implantació del microxip.
Hauran d’ésser comunicades al Registre censal municipal de gossos, en un termini no
superior a vuit dies des de la producción del fet, les següents circumstàncies:
a) La transferència de propietat o possessió de l’animal.
b) El canvi de domicili del titular o del gos.
c) La mort o la desaparició del gos.
En tots aquests casos és preceptiu adjuntar amb la comunicació la documentació del gos,
incloent-hi la targeta sanitària i qualsevol altra documentació complementària que se
sol·liciti.
A més a més, en els supòsits previstos en els apartats a) i b) cal portar en el mateix acte les
noves dades, i en el cas de la mort del gos es demanarà el certificat veterinari acreditatiu.
Article 6: Prohibicions en relació amb els animals
a)Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els
produexi sofriments o danys físics o psicològics.
b) Subministrar substàncies que puguin causar-los alterancions de la salut o del
comportament, excepte en els csos emparats per la normativa vigent o per prescripció
veterinària
c) Matenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higinico sanitàri, de benestar
i de seguretat animal.
d) Practicar-los mutilacions, extirpar.los ungles , cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat
de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per
garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul :lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius

científics o de manegi, es podran fer aquestes intervencions amb l’autorització previa de
l’autoritat competent
e) No facilitar-los l’alimentació suficient
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals
g) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense
l’autorització dels qui en tenen la postestat o custòdia
h) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i d’estalbiments
de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan
es limitin als seus animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar
de l’animal
i) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam
J) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les
condicons higienicosanitàries
K) Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment
que els és necessari
l) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat,
soroll, fums i similars que els pugin afectar tant físicament com psicològicament
m) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
n) Es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les inatl·lacions per la manteniment
d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris
sanitaris que s’estableixen per via reglamentària
I la resta de conductes establert-tes a la la Llei de protecció d’animals.

Article 7 .- Gossos considerats potencionalment perillos
Definició i llicència administrativa obligatòria
Són gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les races següents o a llurs
creuaments: akita inu, terrier starffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog
de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire
bull terrier, tosa inu o japonès.
També seran considerats gossos potencialment perillosos els que reuneixin algun dels
següents requisits: manifestin un caràcter marcadament agressiu, hagin agredit a les
persones o a altres animals, o les seves característiques es corresponguin amb totes o la
majoria de les esmentades a l’annex II del RD 14 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa
la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, a excepció que es tracti de gossos pigall o gossos d’assistència
acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, conforme a la legislació
autonòmica o, en el seu cas, estatal, així com aquells gossos que es trobin en fase
d’instrucció per adquirir aquesta condició.
Determinació de perillositat
1. Correspon a l’Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos amb caràcter
marcadament agressiu, o per les característiques, o que hagin protagonitzat agressions a
persones o altres animals d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o després d’una
notificació o denúncia, previ informe, d’un/una veterinari/ària oficial o col·legiat, designat o
habilitat per l’autoritat competent, el cost del qual anirà a càrrec del posseïdor de l’animal.
Majoria d’edat i llicència
Les persones que tinguin un gos potencialment perillós hauran de ser majors d’edat i han
sol·licitar i obtenir una llicència administrativa municipal.

Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de
disposar i portar a sobre l’oportuna llicència.
Requisits per a l’atorgament de llicència
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos, s’han de complir els següents requisits:
- Ser major d’edat
- Els titulars han d’inscriure els gossos en el registre censal del municipi
- S’ha de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers
amb una cobertura no inferior a 150.253 € la qual ha de fer referència a les dades
d’identificació de l’animal. Aquesta pòlissa ha de tenir una vigència mínima d’un any.
- No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del
decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
- Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del decret
170/2002, d’11 de juny.
- Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11
de juny i en relació amb els delictes que s’hi esmenten.
L’Ajuntament lliurarà un carnet o tarja acreditativa a les persones que disposin d’aquesta
llicència. El/la titular de la llicència haurà de presentar anualment a l’Ajuntament el rebut de
pagament de la pòlissa d’assegurances obligatòria. En cas de manca d’assegurances o de
la seva renovació, es considerarà que manca habilitació, cosa que comportarà
l’obligatorietat d’ingrés de l’animal al centre d’acollida, essent les despeses que se’n derivin,
a càrrec del darrer posseïdor de l’animal.
Validesa de la llicència
1. La llicència té un període de validesa de 5 anys, tot i que pot ser renovada
successivament. No obstant, la llicència perd la seva vigència en el moment en què el seu
titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per a la seva obtenció.
2. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència administrativa en
vigor, acordada en via judicial o administrativa seran causa per denegar l’expedició d’altra
nova o la renovació de la que es té, fins que aquestes s’hagin aixecat.
3. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada
al registre censal municipal, pel seu titular en el termini de 15 dies, comptats de la data en
què es produeixi.
Article 8. Obligació de vigilància i seguretat física
L’Ajuntament o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant associaciacions
de protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament competent en materia
de medi ambient, d’acord amb el que preveu l’article 20 de TR de la Llei de Protecció
d’animals han de confiscar els animals de companyia si hi ha indicis que se’ls maltracta o
tortura, si presenten símptomes d’agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària
deficient o si romanen en instal·lacios indegudes
L’Ajuntament té delegat al Consell Comarcal el servei d’atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats.
Els gossos que circulin sols per les vies urbanes o interurbanes seran recollits pels serveis
municipals corresponents, els quals actuaran de conformitat amb les normes següents:
a) Es considerarà que un animal està abandonat, quan no porti cap tipus d’identificació del
seu origen, del propietari o no vagi acompanyat de cap responsable. Si es dóna qualsevol
d’aquests aspectes, l’Ajuntament o l’entitat supramunicipal corresponent es farà càrrec de
l’animal i el retindrà fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat. El termini per recuperar
l’animal sense identificació serà de 20 dies.

b) Si l’animal porta un sistema d’identificació que permet determinar-ne el propietari, es
comunicarà el fet a aquest, el qual tindrà 20 dies per retirar-lo, abonant prèviament les
despeses que hagi ocasionat el seu manteniment. Acabat el termini, si el propietari no ha fet
l’abonament de dites despeses, l’animal es considerarà abandonat.
c) Es prohibeix netejar animals a la via pública.
d) Queda prohibit de forma general alimentar els animals a la via pública, parcs, solars o
altres espais similars, amb excepció de les zones autoritzades per l’Ajuntament, a les quals,
per raons sanitàries i d’higiene, s’haurà de fer seguint els criteris que estableixi el municipi.
e) Per donar aliments als portals, finestres, terrasses i balcons cal fer-ho amb els recipients
adequats i tenint cura de no destorbar a ningú.
f) La circulació i la conducció d’animals i de vehicles de tracció animal a la via pública ha
d’ajustar-se al que disposa la normativa sobre circulació.

Article 9: Obligacions higienicosanitàries
El possedor/propietari d’un animal ha de garantir la seva salut i benestar mitjançant el
manteniment del animal en condicions higinico-sanitàries, de benestar i seguretat
adequades, i haurà de disposar de la corresponent documentació sanitària en la qual
s’especificaran les característiques de l’animal i el seu estat de salut.
El fet de tenir gossos als habitatges urbans queda condicionat a les circumstàncies
higièniques i de manteniment determinades per la vigent legislació.
En tots els casos s’hauran d’evitar riscos en l’aspecte sanitari i molèsties per als veïns.
Les persones que hagin estat mossegades per un gos ho comunicaran immediatament a
les autoritats sanitàries (metge) i/o a l’Ajuntament. Els propietaris o posseïdors del gos
agressor estan obligats a facilitar les dades de l’animal tant a la persona agredida com a les
autoritats competents que les sol·licitin.
El propietari haurà de sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria durant
el període que sol·licitin les autoritats sanitàries.
L’Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar l’animal i la veracitat de les dades censals.
El propietari o posseïdor tindrà l’obligació de facilitar les dades i la inspecció de l’animal.
La comunicació de l’existència d’un o més casos de malalties transmissibles que afectin les
persones, de declaració obligatòria, haurà de fer-se efectiva davant de l’Ajuntament i
l’autoritat sanitària, per qualsevol persona que en tingui coneixement.
Com a mesura higiènica ineludible, el conductor de l’animal retirarà els excrements i netejarà
la part de la via pública que resulti afectada. La retirada s’haurà d’efectuar mitjançant una
bossa de plàstic impermeable o similar i dipositar-la tot seguit i perfectament tancada en una
paperera o contenidor.

Article 10: Prohibició d’accés i estada.
Estan prohibits l’accés i l’estada de qualsevol tipus de gos a:
b) Centres oficials, d’ensenyament, sanitaris, religiosos, i en general els locals d’espectacles
públics, culturals, esportius i recreatius.
c) En les piscines públiques, parcs, jardins i on es portin a terme activitats socioculturals.
e) En restaurants, bars, cafeteries i similars, sempre que els titulars de l’activitat no hagin
disposat expressament l’autorització de permetre l’entrada de gossos o altres animals, sota
l’estricta responsabilitat del propietari de l’establiment. Aquesta autorització haurà de constar
en un rètol a l’entrada de l’establiment.
Aquesta prohibició no regirà per a les terrasses públiques, llevat de disposició en contra
aquesta prohibició no s’aplicarà estrictament en els casos en què el gos faci les funcions
d’acompanyant de persones amb disminució visual o gos pigall.

f) En terrasses, patis, balcons, celoberts i altres indrets on puguin causar molèsties al veïnat,
des de les 00.00h a les 9.00h
CAPÍTOL 3 RÈGIM SANCIONADOR
Article 11: Infraccions administratives.
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions tipificades com a tals
al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, a la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, i la present ordenança.
2. Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposa la normativa
esmentada
3. Correspon a l’Alcaldia presidència, la resolució dels expedients sancionadors per
infraccions lleus derivades tant de l’aplicació de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos com de la Llei estatal 50/1999, de 23
de 26/39 desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos,
així com la resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus, greus o molt greus
d’aquesta Ordenança.
4. Correspon al Ple municipal, la resolució dels expedients sancionadors per infraccions
greus i molt greus derivades de l’aplicació de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos, i per infraccions greus i molt greus
derivades de l’aplicació de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d'animals potencialment perillosos.
Quan l’Ajuntament tingui constància que s’ha comès una infracció, de la qual no sigui
competent per resoldre, d’acord amb la normativa esmentada, ho comunicarà al Serveis
Territorials del Departament de Medi Ambient.
Article 12: Classificació de les infraccions
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i les omissions que
representin la vulneració dels seus conceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents
articles de desenvolupament.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Infraccions lleus :
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada, són faltes lleus per infracció
d’aquesta ordenança, les següents:
1. Alimentar qualsevol tipus d’animals a les vies i espais públics.
2. Rentar els animals a la via pública, fonts, estanys o lleres dels rius.
3. No recollir els excrements dels gossos de les vies i espais públics, dipositar les
defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi, no anar proveïts els propietaris de
bosses impermeables, pinces o altre utensili similar per a recollir i retirar els excrements dels
animals, i deixar orinar als animals en les façanes d’edificis i/o mobiliari urbà.
3. No disposar del rètol que adverteixi de l’existència d’un gos de guarda o vigilància.

4. L’entrada d’animals als establiments als quals tenen prohibit l’accés i l’admissió d’aquest
accés, excepte els gossos pigall, gossos de les empreses de seguretat i de les forces i
cossos de seguretat en exercici de les seves funcions.
6. Tenir animals en terrasses, patis, balcons, celoberts i altres indrets on puguin causar
molèsties al veïnat.
7. La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i de seguretat.
8. La presència d’animals en les zones destinades a l’ús infantil.
9. Incomplir les obligacions d’inscripció al Registre censal municipal d’animals de companyia
i les posteriors comunicacions preceptives.
10. No dur la llicència administrativa al damunt la persona propietària o conductora que
passegi per la via pública o en qualsevol espai públic un gos potencialment perillós.
11. Mantenir els animals de companyia tancats en vehicles llevat que no suposi cap perjudici
per al seu benestar i en cap cas més de 2 hores.
13. Tenir en un mateix habitatge un número d’animals de companyia superior a 10 sense la
preceptiva llicència.
14. Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los, de forma
duradora, el moviment necessari.
15. Qualsevol altra infracció d’aquesta ordenança o de la normativa aplicable que no hagi
estat tipificada de greu o molt greu.
Infraccions greus :
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada,
infracció d’aquesta ordenança, les següents:

són faltes greus per

1.- No sotmetre un animal agressor a l’observació veterinària obligatòria.
2. Passejar més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais públics.
3. No evitar les amenaces o atacs a persones o baralles amb altres gossos.
5. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat o
higiènic sanitari i que presentin perill o molèsties greus per al veïnat o altres persones.
6. La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació o documentació
requerida per les autoritats competents, així com subministrar informació o documentació
falsa.
7. Negar-se, previ requeriment, a retirar les deposicions dels animals a la via pública.
8. Mantenir tancats els animals de companyia als maleters dels cotxes, llevat que s’adeqüi
un sistema que garanteixi un aireig eficaç i que alhora, eviti una possible intoxicació dels
animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.
10. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que tinguin transcendència
greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes.
11. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
Infraccions molt greus
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article anterior, són faltes
molt greus per infracció d’aquesta ordenança, les següents:
La reincidència d’infraccions greus durant el mateix any
Procediment sancionador
El procediment sancionador aplicable a aquesta Ordenanca es el que estableix la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les Administracions
PÚbliques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim juridic del
sector públic i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicacio en els ambits de competència de la Generalitat.

De la graduació de les sancions
1. En la imposició de les sancions s'han de tenir en compte, per graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
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 o negligència.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta ordenança seran sancionades amb
multes de 30,00 fins a 3.000,00€ i amb el decomís dels animals en els casos de faltes greus
i molt greus. La graduació de les sancions serà la següent:
a) Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multes de 30,00 fins a 150,00 euros.
b) Les infraccions greus podran ser sancionades amb una multa de 150,01 fins a 500,00
euros.
c) Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb una multa de 500,00 a 3.000,00
euros.
La imposició de la multa pot comportar el decomís dels animals objecte o subjecte de la
infracció com a mesura cautelar d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la
responsabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al
sancionat.
Les multes i les despeses s’exigiran per la via de constrenyiment una vegada exhaurits els
terminis per al seu compliment en voluntària.

Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la
seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que disposen els
articles 70 i 65.2 de la Llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local,2 d’abril, i l’article
162 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i article 60 del
decret 179/95, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i servei

