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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  26 de setembre de 2016 

 
 
 
 
Matadepera, 26 de setembre de 2016 
 
 
Essent les dinou hores i trenta-cinc minuts del  vespre, a la sala de sessions de la Casa 
de la Vila, sota la presidència de l'alcaldessa, senyora  Mireia Solsona i Garriga, assistida 
de la secretària general de la Corporació senyora Rosa Castellà i Mata, que dóna fe de 
l’acte, i de l’interventor senyor Santiago Vaamonde Juanatey,  es reuní, prèvia citació en 
forma, el Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió ordinària convocada per 
al dia d'avui a aquesta hora. 
 
- Senyora Montserrat Royes i Vila, primera tinent d’alcalde i regidora delegat de  
  Governació, i Participació i Atenció Ciutadana (CIU) 
- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports, i  
  Comunicació (CIU)   
- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada  
  d’Ensenyament, Benestar Social, i Festes (CIU)  
- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i  
  Finances, i Noves Tecnologies(CIU)  
- Senyor Nil López Crespo, regidor delegat d’Urbanisme, i Obres (CIU)   
- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura, i Comerç (CIU)  
- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi Ambient i Protecció Civil,  
  Joventut, i Salut Pública (CIU)  
- Senyor Pol Roure i Marmol, regidor delega de Serveis, i Habitatge (CIU) 
- Senyor Santi Pavón i Fernández, regidor (ERC)  
- Senyor Abelardo Gil Leyva, regidor  (ERC)  
- Senyor Joan Pizà i Font, regidor (CUP) 
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes, regidora (PP)  
 
 
Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la 
Corporació municipal, la presidenta obra l’acte  i  seguidament  requereix a la secretària  
per a que procedeixi a donar lectura als dictàmens dels assumptes inclosos en l’ordre 
del dia, prenent-se els acords següents: 
 
 
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 25 DE JULIOL DE 2016 
 
D’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
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l’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació 
l’acta de la sessió ordinària del Ple realitzat el dia 25 de juliol de 2016. 
 
La presidenta pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada portaveu juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment 
de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  es transcriurà al Llibre d’Actes 
signant-se per l’alcaldessa i la secretària. 
 
 
B) DECRETS ALCALDIA I REGIDORIES 
 
2.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA I PER LES 
REGIDORIES 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia i per les Regidories durant els 
mesos de juliol i agost  de 2016. 
 

- Alcaldia: Del núm. 337 de data 01/07/2016, al núm. 445 de data 31/08/2016. 
 

- Governació: Del núm. 148 de data 27/07/2016, al núm. 168 de data17/08/2016 
 

- Urbanisme: Del núm. 41 de data 08/07/2016, al núm. 66 de data 09/08/2016 
 

- Serveis: Del núm. 3 de data 04/07/2016, al núm. 5 de data 04/08/2016 
 

- Benestar Social: Del núm. 85 de data 01/07/2016, al núm. 100 de data 
31/08/2016. 
 

- Ensenyament: Del núm. 15 de data 13/07/2016, al núm. 18 de data 25/07/2016. 
 

- Esports: Del núm. 50 de data 01/07/2016, al núm. 55 de data 28/07/2016.  
 

- Economia i Hisenda: Del núm. 13 de data 21/07/2016, al núm. 15 de data 
22/08/2016. 
 

- Cultura: Del núm. 30 de data 25/08/2016, al núm. 31 de data 25/08/2016. 
 

- Regidoria de Noves Tecnologies: Decret núm. 2 de 12/07/2016 
 

- Comunicació: Del núm. 8 de data 18/07/2016, al núm. 9 de data 23/08/2016. 
 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.  
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C) DICTAMENS 
 
REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 
2015 
 
La Comissió Especial de Comptes, reunida en data 18 de juliol de 2016, va informar  
sobre el Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2015. 
 
Exposats al públic els  estats comptables que conformen el  Compte General de 
l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2015, resulta que no s’ha presentat cap 
reclamació ni al·legació contra els mateixos en el termini d’exposició al públic, del que 
se’n donà publicitat mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 
1 de d’agost de 2016  i al tauler d’anuncis. 
 
L’article 212  del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, regula la rendició, publicitat i aprovació 
del Compte General. 
 
Es proposa que s’adopti els següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015. 
 
Segon.- Trametre el Compte General als òrgans de fiscalització externa dels comptes i 
de la gestió econòmica de les entitats locals. 
 
 
Defensa : 
 
L’interventor municipal, senyor Santiago Vaamonde Juanatey informa : “Según lo 
dispuesto en los artículos 208 y siguientes  del texto refundido de la Ley reguladora de 
haciendas locales, se eleva al pleno la aprobación de las cuentas anuales de la 
Corporación del ejercicio 2015, una vez realizadas las preceptivas  reuniones de la 
Comisión Especial de Cuentas del 18 de julio de 2016  y del pasado lunes.  
 
Las cuentas anuales estuvieron expuestas al público durante los 15 dias preceptivos 
que dice la Ley,  y en los cuales  no se ha presentado reclamaciones ni alegaciones de 
ningun tipo.  Con esta propuesta de aprobación pasaré a lo que es la fase final de la 
tramitación de procedimiento para su posterior remisión a la Sindicatura de Cuentas y 
al Tribunal de Cuentas para que procedan a su control externo.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, diu: “En relació a aquest 
punt, el nostre grup municipal no pot donar un vot negatiu perquè fer-ho equivaldria a 
dir que la comptabilitat del Consistori no es fa bé o no es fa correctament, o bé no 
s’ajusta a la legalitat vigent.  Tot al contrari, des del nostre punt de vista la comptabilitat 
està ben feta, s’ajusta a la legalitat i tant els comptes com la memòria, demostren la 
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bona feina feta per l’equip de persones que fan això, i per la regidoria corresponent.  
En aquest sentit la única cosa que podem fer és felicitar-lo. 
 
Ara bé, tampoc podem donar vot positiu perquè en definitiva els comptes són una 
concreció d’uns pressupostos en els quals nosaltres no hem intervingut i amb els quals 
no estàvem en el seu moment d’acord.  En aquest sentit volem aprofitar per expressar 
una vegada més, la nostra voluntat  de col·laborar activament en l’elaboració dels 
pressupostos. 
 
Ja sabem que l’Equip de Govern amb la seva majoria absoluta podria prescindir de 
l’oposició en aquest tema,  però pensem que seria una bona política tenir-nos en 
compte, o tenir en compte a l’oposició,  perquè al cap i a la fi volem tots el mateix.  Per 
tant, el nostre vot en aquest cas per coherència, serà d’abstenció.” 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font diu : ”Ja sap que en temes 
econòmics no ens hi posem gaire però,  els números parlen, i els números surten.  Per 
tant,  a efectes comptables la feina està feta i està ben feta.  Evidentment són els 
comptes d’uns pressuposts dels quals nosaltres en cap moment vam aprovar  i són 
uns pressupostos pensats per un model de poble,  per nosaltres contraposats  en el 
model de poble que nosaltres voldríem, així que també considerem que votar en 
contra és posar pals a les rodes d’una feina que evidentment, els números parlen, per 
tant el nostre vot també serà d’abstenció.” 
 
La regidora  del grup polític PP, manifesta que igual que han dit els altres regidors de 
l’oposició, al no haver-hi participat en l’elaboració dels pressupostos, per coherència el 
seu vot serà d’abstenció.  
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  per nou vots a favor : grup polític 
CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes  Vila,  Quico Sala Soriano, M. Carme 
Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí 
Bosch Muntal i Pol Roura Marmol) i quatre abstencions :  grup polític ERC (Santi 
Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva),  grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   
grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
REGIDORIA DE GOVERNACIÓ 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL DE TINENÇA I CONTROL 
D’ANIMALS DE MATADEPERA. 
 
Dictamen: Els articles 25.2. f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL), i 66.3. f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), 
estableixen que el municipi exercirà en tot cas competències, en els termes de la 
legislació de l’estat i de les comunitats autònomes, en matèria de protecció del medi 
ambient. 
 
La principal normativa d’aplicació en matèria de protecció dels animals i de tinença 
d’animals considerats perillosos, és la següent: 
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a) Normativa d’àmbit autonòmic: 

 
1. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

de protecció dels animals. 
2. Llei catalana 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos. 
 

b) Normativa d’àmbit estatal: 
 

1. Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, d’animals perillosos. 
2. Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, 

de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 

3. Llei estatal 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal. 
 
Matadepera disposa d’un Text refós d’Ordenança general de tinença i control 
d’animals de Matadepera aprovat inicialment pel Ple de 30.7.2012, publicat 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de registre 
022012020107 de 3.9.2012 i que va entrar en vigor el 10.11.2012. 
 
La facultat de les corporacions locals per intervenir en l’activitat dels ciutadans 
mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, està reconeguda als articles 84 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 236 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC). 
 
El procediment per a l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals exigeix 
l’aprovació inicial, la informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre, en compliment dels 
articles 49 de la LRBRL, 178.1.o) de la TRLMC i 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, per qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 
 
L’alcaldessa, mitjançant Decret número 355 de data 11.7.2016 va acordar iniciar 
l’expedient administratiu per a l’aprovació de l’“Ordenança general de tinença i control 
d’animals de Matadepera”.  
 
Fruit de la comissió d’estudi que s’ha constituït en compliment de l’article 62 del ROAS, 
mitjançant les reunions celebrades els dies 21.7.2016 i 31.8.2016, s’han elaborat dos 
avantprojectes que s’han publicat al portal de transparència de l’Ajuntament de 
Matadepera https://www.seu-e.cat/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia. 
 
Consta a l’expedient informe jurídic de data 12.9.2016 favorable a la seva aprovació. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és el 
Ple de l’Ajuntament amb caràcter indelegable, en compliment dels articles 22.2.d) de la 
LRBRL, i 52.2 d) del TRLMC, amb el quòrum de la majoria simple per aplicació dels 
articles 47 de la LRBRL i 114 del TRLMC. 
 

https://www.seu-e.cat/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança general de tinença i control d’animals de 
Matadepera, d’acord amb el text que s’adjunta com annex. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text íntegre de 
l’Ordenança pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un 
mitjà de comunicació escrita diària i en el tauler d’edictes electrònic de la Corporació. 
El termini d’informació pública començarà a comptar l’endemà de l’última publicació. 
 
Tercer.- Concedir audiència a les associacions i entitats municipals interessades, 
mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre 
de l’Ordenança. El termini d’audiència serà de trenta dies, a comptar des del dia 
següent a la data de recepció de la notificació. 
 
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el text íntegre de l’Ordenança 
aprovada inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior i es procedirà directament a la seva publicació. 
 
ANNEX 
 
ORDENANÇA GENERAL DE TINENÇA I CONTROL D’ANIMALS DE MATADEPERA 
 
ÍNDEX 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Capítol I. OBJECTE, ÀMBIT, SUBJECTES RESPONSABLES I DEFINICIONS 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
Article 2. Subjectes responsables 
Article 3. Definicions  
 
TÍTOL II. DE LA TINENÇA D’ANIMALS 
 
Capítol I. LIMITACIONS A LA TINENÇA 
 
Article 4. Requeriments i condicionants de la tinença  
 
Capítol II. CONDICIONS DE MANTENIMENT I TRACTE 
 
Article 5. Tracte i manteniment dels animals  
Article 6. Condicions d’alimentació i allotjament permanent 
Article 7. Ubicació i mitjans de subjecció temporals 
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Capítol III. CONDICIONS ESPECIALS DE SEGURETAT 
 
Secció 1. Disposicions generals 
 
Article 8. Animals potencialment perillosos 
 
Secció 2. Llicència administrativa municipal per a la tinença i la conducció d’animals 
potencialment perillosos 
 
Article 9. Normes generals 
Article 10. Òrgan competent 
Article 11. Requisits 
Article 12. Acreditació 
Article 13. Procediment 
Article 14. Denegació per causes objectives 
Article 15. Validesa i renovació 
Article 16. Altres normes de compliment obligat 
 
Capítol IV. NORMES SANITÀRIES 
 
Article 17. Condicions higiènico-sanitàries  
Article 18. Protecció de la salut de les persones  
Article 19. Actuació en casos de lesions a persones o animals  
Article 20. Limitació de colònies 
 
Capítol V. CONVIVÈNCIA I ESPAI PÚBLIC 
 
Article 21. Molèsties als veïns  
Article 22. Circulació per l’espai públic 
Article 23. Deposicions a l’espai públic  
Article 24. Transport i manteniment temporal en vehicles particulars  
Article 25. Trasllat d’animals en transport públic  
Article 26. Presència d’animals en establiments i altres indrets  
Article 27. Abandonament d’animals i animals perduts 
Article 28. Recollida d’animals  
Article 29. Recuperació d’animals  
Article 30. Captura de gossos, gats i fures ensalvatgits 
Article 31. Colònies de gats 
 
Capítol VI. FISCALITAT INHERENT A LA TINENÇA D’ANIMALS 
 
Article 32. De la fiscalitat inherent a la tinença d’animals 
 
Capítol VII. IMPORTACIÓ, CRIA, VENDA, DONACIONS I ALTRES 
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Article 33. Prevenció i control ambiental de determinades activitats  
Article 34. Venda d’animals a l’espai públic o mercadals  
Article 35. Venda d’animals en establiments  
Article 36. Importació i cria d’animals  
Article 37. Altres vendes, donacions i transferències  
Article 38. Llibre de registre  
Article 39. Acreditació de l’origen i destinació dels animals  
 
Capítol VIII. ÚS D’ANIMALS EN ESPECTACLES I ALTRES ACTIVITATS 
 
Article 40. Prohibició de baralles d'animals i altres activitats 
Article 41. Certàmens 
 
TÍTOL III. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA  
 
Capítol I. ACREDITACIÓ DE L’ORIGEN I DE LA DESTINACIÓ DELS ANIMALS DE 
COMPANYIA 
 
Article 42. Acreditació de l’origen i de la destinació dels animals de companyia  
 
Capítol II. IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Article 43. Obligació d’identificar  
Article 44. Sistemes d’identificació  
Article 45. Acreditació de la identificació  
Article 46. Permanència de la identificació  
 
Capítol III. CENSOS I REGISTRES 
 
Secció 1. Censos i registres 
 
Article 47. Censos i registres 
Article 48. Control d’incidències 
Article 49. Tractament de dades 
 
Secció 2. Cens d’animals de companyia 
 
Article 50. Obligatorietat de la inscripció  
Article 51. Modificacions i baixes  
Article 52. Comunicació de les dades censals 
Article 53. Modificacions censals 
Article 54. Obligacions de l’Ajuntament 
Article 55. Supletorietat 
 
Capítol IV. CONTROL SANITARI DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Article 56. Control sanitari 

 
TÍTOL IV. ASSOCIACIONS PROTECTORES I CLUBS DE RACES 
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Article 57. Entitats col·laboradores amb l’administració local  
Article 58. Exposicions de races canines 
 
TÍTOL V. NUCLIS ZOOLÒGICS 
 
Article 59. Inscripció 
Article 60. Llicència municipal prèvia a la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics. 
Article 61. Establiments zoològics de fauna salvatge 
 
TÍTOL VI. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER A LA TINENÇA DE FAUNA 
SALVATGE 
 
Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 62. Regulació 
Article 63 Fauna salvatge no autòctona 
Article 64. Declaració de fauna salvatge autòctona protegida 
 
Capítol 2. PROHIBICIONS EN RELACIÓ A LA FAUNA SALVATGE 
 
Article 65. Prohibició de tinença d’animals salvatges perillosos 
Article 66. Prohibició de tinença d’animals inclosos en el Conveni sobre el comerç 
internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre (conveni CITES) 
Article 67. Porcs senglars i animals salvatges a la via i als espais públics 
 
TÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Capítol I. RÈGIM D’INFRACCIONS 
 
Article 68. Infraccions 
Article 69. Tipificació de les infraccions 
Article 70. Infraccions lleus 
Article 71. Infraccions greus 
Article 72. Infraccions molt greus 
 
Capítol II. EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA MUNICIPAL 
 
Article 73. Potestat sancionadora i òrgans competents 
Article 74. Delegació de competència 
 
Capítol III. SANCIONS I MESURES CAUTELARS 
 
Article 75. Sancions i altres responsabilitats 
Article 76. Criteris de graduació de les sancions 
Article 77. Concurrència de sancions 
Article 78. Prescripció 
Article 79. Comís 
Article 80. Altres mesures sancionadores i de prevenció 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera 
Segona 
Tercera 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Capítol I. OBJECTE, ÀMBIT, SUBJECTES RESPONSABLES I DEFINICIONS 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
1.1. Aquesta Ordenança té per objecte: 
 

a) Regular la tinença d’animals domèstics i pertanyents a la fauna salvatge i, en 
especial, les interrelacions entre les persones i els animals, tant els que 
conviuen amb les persones com els utilitzats amb fins esportius o lucratius, 
respectant en tot cas els drets dels animals i tenint cura dels aspectes 
relacionats amb la seguretat i la salut pública, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent. Són objecte d’especial regulació la identificació, el 
control i el cens dels animals de companyia, a fi i efecte d’afavorir la seva 
protecció i benestar, disminuir les situacions de risc per a la convivència i 
contribuir a la tinença responsable, reduint els abandonaments d’animals.  

b) Regular les condicions mínimes exigibles als centres i establiments dedicats a 
l’acollida o el manteniment o que duguin a terme qualsevol pràctica de tipus 
comercial amb animals, amb la finalitat de preservar els drets d’aquests i les 
condicions de seguretat. 

c) Potenciar la participació de les associacions de protecció i defensa dels 
animals i altres amb incidència en aquest àmbit, per implementar les 
actuacions municipals en relació a la tinença cívica d’animals. 

 
1.2. La present Ordenança és d’aplicació a la tinença d’animals domèstics i 
pertanyents a la fauna salvatge dins del terme municipal de Matadepera, d’acord amb 
la legislació vigent i amb la resta de normes municipals.  
 
1.3. Es regeixen per la normativa específica corresponent, sense perjudici de 
l’aplicació de les previsions específiques que contingui aquesta Ordenança: 
 

a) Els animals d'explotacions ramaderes. 
b) La pesca, la recollida de marisc, la captura d'animals i la caça. 
c) Els gossos considerats potencialment perillosos. 
d) Els gossos pigall. 
e) Els animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques. 
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1.4. La protecció de la fauna autòctona també ha de ser regulada per la seva 
normativa específica, sense perjudici de l'aplicabilitat d’aquesta Ordenança. 
 
1.5. Les disposicions d’aquesta Ordenança relatives als animals potencialment 
perillosos no s’apliquen als que pertanyen a les forces armades, les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat, els cossos de policia autonòmica i local o les empreses de 
seguretat amb autorització oficial. 
 
Article 2. Subjectes responsables 
 
2.1. La present Ordenança és de compliment obligat per a tots els propietaris i 
posseïdors d’animals domèstics i pertanyents a la fauna salvatge. 
 
2.2. El nom genèric de “titular” designa tant els propietaris com els posseïdors, per 
qualsevol títol (empleats, criadors, ensinistradors, etc.).  
 
2.3. Sense perjudici de la normativa específica que els hi és d’aplicació, en el que els 
afecti la present Ordenança, són responsables del seu compliment els titulars dels 
següents centres o establiments, ja siguin persones físiques o jurídiques:  
 

a) Els centres de cria, per a la reproducció i subministrament d’animals a tercers, 
que no siguin laboratoris o centres d’experimentació amb animals. 

b) Les residències i refugis destinats a l’allotjament temporal. 
c) Les escoles d’ensinistrament. 
d) Els centres d’acollida d’animals abandonats. 
e) Les gosseres esportives, incloent-hi a més dels establiments destinats a la 

pràctica d’esport en canòdroms, aquelles instal·lacions destinades a guardar 
animals per a la caça, l’arrossegament de trineus o altres activitats esportives 
similars. 

f) Els centres d’importació. 
g) Les botigues i els altres establiments de venda. 
h) Les clíniques i els altres establiments veterinaris. 
i) Els altres similars no previstos en els grups anteriors.  

 
2.4. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i 
omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal i com apareixen tipificats 
en el títol VII d’aquesta Ordenança.  
 
2.5. Són responsables de les infraccions les persones físiques que les cometin a títol 
d’autors i coautors, si bé la responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones 
físiques o jurídiques a qui per Llei s’atribueixi el deure de prevenir la infracció 
administrativa comesa per altres.  
 
2.6. Són responsables de les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o 
autorització administrativa preceptiva que es produeixin sense la seva prèvia obtenció 
o amb incompliment de les seves condicions, les persones físiques i jurídiques que 
siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existeix, l’autor material de la infracció i/o 
la persona física o jurídica sota la dependència de la qual actuï.  
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2.7. Són responsables de les infraccions en matèria d’animals potencialment perillosos 
aquells que per acció o omissió hagin participat en la seva comissió, el propietari o 
posseïdor dels animals o, si escau, el titular de l’establiment, local o mitjà de transport 
en què es produeixin els fets, i en aquest darrer supòsit, a més, l’encarregat del 
transport. 
 
2.8. D’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil, el posseïdor d’un animal, 
sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari, és el responsable 
dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones i als objectes, a 
l’espai públic i al medi en general, encara que se li escapi o extraviï, llevat que la 
causa del dany provingui de força major o de culpa del qui l’hagi sofert. 
 
2.9. L’Ajuntament donarà part immediatament al ministeri fiscal de les conductes 
presumptament delictives de les quals arribi a tenir coneixement. 
 
Article 3. Definicions  
 
3.1. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’han de tenir en compte les següents 
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. 
També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció 
de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de 
càrrega i els que treballen en l'agricultura. 
 

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 Ordenança, 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, i les que hi hivernen o hi són de 
pas. També comprèn 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. 
 

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 casos 
establerts per l'article 29.3 d’aquesta Ordenança. 
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h) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb 

les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les 
espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus 
cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna 
salvatge no autòctona i d'altres que pugui determinar la normativa d’aplicació. 
 

i) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les 
instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de 
venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el 
domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i 
els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. En 
queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la 
producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els 
animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura. 
 

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. 
 

o) Espècie exòtica invasora depredadora: espècie animal que s’introdueix o 
s’estableix en un ecosistema o hàbitat natural o seminatural i que és un agent 
de canvi i amenaça per a la diversitat biològica nativa, sigui pel seu 
comportament invasor o pel risc de contaminació genètica i que mata o fereix 
altres espècies animals amb la intenció de consumir-les. 

 
TÍTOL II. DE LA TINENÇA D’ANIMALS 
 
Capítol I. LIMITACIONS A LA TINENÇA 
 
Article 4. Requeriments i condicionants de la tinença  
 
4.1. La tinença d’animals domèstics resta condicionada al compliment dels requisits 
següents:  
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a) De conformitat amb l’espècie o raça, tenir els titulars més de 16 anys o ser 

majors d’edat o disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada 
en els termes previstos per les normes civils. En particular, no poden ser 
titulars d’animals potencialment perillosos els menors d’edat ni les persones 
que han estat privades d’aquest dret per decisió judicial o governativa ferma.  

b) Disposar els titulars de les autoritzacions administratives i complir els 
requeriments sanitaris, de seguretat i els altres establerts per les autoritats 
competents. En particular, els titulars de gossos considerats potencialment 
perillosos han de disposar de la corresponent llicència administrativa, que es 
regirà pel que disposen els articles 9 i següents d’aquesta Ordenança.  

c) Reunir l’allotjament dels animals les condicions sanitàries adequades i les 
altres condicions de maneig i tracte normativament establertes. 

d) No presentar els animals risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a d’altres 
persones o al mateix animal. 

 
4.2. La tinença d’animals de cria domèstica en domicilis particulars, terrasses o patis 
està condicionada a l’obtenció de l’autorització administrativa prèvia i a les 
característiques de l’habitatge i de la zona, de conformitat amb el que s’estableixi 
reglamentàriament, sempre i quan pel nombre d’animals o per l’adequació de les 
instal·lacions no s’hagi de catalogar com a activitat econòmica tipificada. 
 
4.3. Els particulars que realitzin donacions reiterades de les seves cries sense satisfer 
els requeriments que s’estableixen en aquesta Ordenança per a les donacions seran 
considerats com a criadors i, per tant, estaran sotmesos al que estableix la legislació 
vigent per aquest tipus d’activitat.  
 
4.4. La tinença d’animals que les autoritats corresponents hagin catalogat com a 
potencialment perillosos o molestos restarà condicionada als requeriments i exigències 
que s’estableixin específicament per a aquests.  
 
4.5. La tinença d’animals domèstics inclosos en el Decret 40/2014, de 25 de març, 
d’ordenació de les explotacions ramaderes (porcí, boví, oví, cabrum, èquids, aus de 
corral, cunícola, apícola, especies pelleteres no declarades com espècies exòtiques i 
invasores, espècies cinegètiques de caça major i altres espècies animals que es criïn 
o es mantinguin per a la producció d’aliments o productes d’origen animal amb 
destinació a consum humà), o normativa que la substitueixi, requerirà disposar del títol 
habilitant necessari (actualment competència de la Generalitat de Catalunya) per a 
disposar d’una explotació ramadera i complir la resta d’obligacions que li són 
inherents. 
 
4.6. Pel que fa la resta d’animals domèstics no inclosos en l’apartat anterior, el nombre 
màxim d’animals de companyia permesos per habitatge dependrà de les 
característiques del seu allotjament, espai disponible, condicions higièniques i 
molèsties que puguin generar.  
 
Amb caràcter general s’hauran de complir les següents limitacions: 
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a) Per animals des pes igual o superior a 0,5 kg en edat adulta,  el nombre no 
podrà ser superior a 3 animals en immoble col·lectiu o 5 en immoble unifamiliar 
o residencial aïllat i conjuntament no podran superar els 150 kg de pes. 

b) Pel que fa aus i petits mamífers de pes inferior a 0,5 kg en edat adulta, el 
nombre no podrà ser superior a 10. 

c) El nombre màxim de peixos serà d’1 cm de peix per litre d’aigua en aquari. 
 

Si se supera qualsevol d’aquests límits, es considerarà que existeix risc sanitari i serà 
preceptiu l’obtenció del corresponent títol habilitant municipal. 
 
Capítol II. CONDICIONS DE MANTENIMENT I TRACTE 
 
Article 5. Tracte i manteniment dels animals  
 
Queda prohibit expressament, pel que fa als animals:  
 

a) Maltractar-los o agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica 
que els provoqui sofriments o danys injustificats.  

b) Abandonar-los, excepte els de la fauna salvatge autòctona en els termes 
previstos a l’article 27.4 d’aquesta Ordenança. 

c) Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista 
higiènicosanitari.  

d) No facilitar als animals, el seu propietari o posseïdor, l’alimentació necessària 
per subsistir. 

e) Emprar-los en espectacles, filmacions, activitats de propaganda i altres 
activitats si aquestes 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, amb les excepcions previstes legalment.  

f) Fer-los participar en lluites o en concursos, exercicis, exhibicions o espectacles 
destinats a demostrar la seva agressivitat.  

g) Ensinistrar-los si l’ensinistrament va exclusivament dirigit a incrementar i 
reforçar la seva agressivitat per a les lluites i l’atac, si és dut a terme en centres 
o instal·lacions no autoritzats o per persones mancades del certificat de 
capacitació i, en general, si és contrari a la llei. 

h) Aquissar-los o permetre que agredeixin persones o altres animals.  
i) Practicar-los mutilacions, excepte les controlades pels veterinaris en cas de 

necessitat.  
j) Sacrificar-los sense control veterinari o emprar mitjans de sacrifici no 

autoritzats legalment o que els ocasionin patiments innecessaris.  
k) Les altres accions i omissions tipificades pels articles 70, 71 i 72 d’aquesta 

Ordenança. 
 
Article 6. Condicions d’alimentació i allotjament permanent 
 
6.1. Els titulars d’un animal tenen l’obligació de garantir la seva salut i benestar 
mantenint-lo en condicions higienicosanitàries adequades a la seva espècie o raça. En 
concret, han de proporcionar-li alimentació, aigua, allotjament i les condicions 
ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc i cures necessaris 
per evitar que pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals, incloent 
l’activitat física. 
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6.2. Sense perjudici de les que poden determinar les autoritats competents per a casos 
particulars i d’acord amb les especials característiques del lloc d’ubicació, de l’animal i 
de la seva funcionalitat, s’estableixen les condicions d’allotjament següents:  
 

a) Els animals han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intempèrie, 
especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres.  

b) Els animals d’un pes superior als vint-i-cinc quilograms no poden tenir com a 
habitacle espais inferiors a sis metres quadrats, sense perjudici del que 
determinin les autoritats competents per a casos excepcionals i/o per a animals 
de pes inferior a vint-i-cinc quilograms.  

c) Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es 
mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions 
de forma permanent. Els animals de companyia amb edat jove 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. L’aixopluc ha 
de ser impermeable i d’un material que aïlli de forma suficient i que, a la 
vegada, no pugui produir 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. 

d) Els animals exposats en gàbies i/o espais reduïts en establiments de venda 
han de poder moure’s, sense limitació evident, per l’interior d’aquests espais.  

e) Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual vehicles, celoberts o 
balcons. En tot cas, s’entén com habitual, l’estada de més de 4 hores diàries en 
aquests llocs. 

f) No poden deixar-se animals dins de vehicles o espais similars que, per les 
seves característiques, estiguin mancats de la ventilació suficient i/o puguin 
assolir temperatures excessives en un espai curt de temps que els pugui 
provocar danys o fins i tot la mort. 

g) Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats.  
 
6.3. Els animals han de disposar d’aigua potable i neta, degudament protegida del fred 
a l’hivern per evitar que es geli, i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en 
quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.  
 
6.4. Els allotjaments s’han de mantenir nets, desinfectats i desinfectats 
convenientment. En particular, la retirada dels excrements i la neteja dels orins s’ha de 
fer de forma quotidiana. 
 
6.5. Les instal·lacions que allotgin animals potencialment perillosos, amb 
comportaments agressius o amb una perillositat raonablement previsible, ha de 
disposar de les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en puguin sortir 
i causar danys: 
 

a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han 
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió dels animals. 

b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la 
resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin 
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.  
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c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha 
animals d’ aquest tipus.  

 
6.6. La construcció de les instal·lacions a què es refereix el punt anterior ha de tenir en 
compte el nombre d’animals que albergaran, a fi i efecte que les normes de prevenció 
puguin ser plenament eficaces. Els serveis municipals d’urbanisme han de vetllar 
perquè no es concedeixin noves llicències de construcció sense garantir el compliment 
de les normes esmentades. A aquest efecte, caldrà que es coordinin amb el registre 
municipal d’animals potencialment perillosos. 
 
6.7. Pel que fa a les edificacions auxiliars que alberguin animals  tant les de  nova 
construcció com les ja existents, hauran d’estar d’acord a  la normativa urbanística 
d’aplicació respectant la situació i distàncies entre veïns establertes i l’autorització 
d’aquests en els casos que així ho requereixi la normativa d’aplicació. 
 
Article 7. Ubicació i mitjans de subjecció temporals 
 
7.1. El contingut d’aquest article és d’aplicació general als animals domèstics que, per 
causes justificades, s’han de mantenir subjectes o ubicats en un lloc privat concret 
durant un espai de temps determinat, llevat del que disposin les autoritats competents 
per a casos particulars específics.  
 
7.2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes 
només es poden utilitzar quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena corredora està 
justificada.  
 
7.3. El collar i la cadena han de ser proporcionats a la talla i a la força de l’animal, i no 
poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l’animal. Llevat del 
casos degudament justificats, la longitud de la cadena no pot ser inferior a tres metres. 
 
7.4. 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.  
 
7.5. Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu 
enrotllament i la immobilització de l’animal.  
 
7.6. El collar dels animals que es mantenen lligats mai no pot ser la mateixa cadena 
que el lliga, ni un collar de força o que produeixi patiment a l’animal. 
 
7.7. El manteniment temporal dels animals en vehicles particulars s’ha d’ajustar a 
l’establert a l’article 24 d’aquesta Ordenança.  
 
7.8. Excloent el transport d’animals, i llevat que l’autoritat competent disposi una altra 
cosa per a casos concrets, no és permès el manteniment temporal dels animals en gà-
bies o espais reduïts que no permetin o limitin considerablement el seu moviment per 
l’interior.  
 
Capítol III. CONDICIONS ESPECIALS DE SEGURETAT 
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Secció 1. Disposicions generals 
 
Article 8. Animals potencialment perillosos 
 
8.1. Tenen la consideració d’animals potencialment perillosos tots els animals que 
prevegi la normativa i, en tot cas, aquells que tenen la capacitat de causar la mort o 
lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses. 
 
8.2. D’acord amb la normativa vigent, tenen la consideració de gossos potencialment 
perillosos, i els és aplicable aquesta Ordenança, els que presentin una o més d'una de 
les circumstàncies següents: 
 

a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a 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: 

bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí 
napolità, pit bull (pit bull terrier), de presa canari, rottweiler, terrier staffordshire 
americà, staffoordshire bull terrier, tosa japonès (tosa inu) i akita inu. 

d) Tenen cinc o més de les característiques físiques següents: 
 

 Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agi-
litat, vigor i resistència. 

 Caràcter marcat i gran valor. 

 Pèl curt. 

 Perímetre toràcic comprès entre seixanta i vuitanta centímetres, altura a 
la creu entre cinquanta i setanta centímetres i pes superior a vint 
quilograms. 

 Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes mus-
culoses i bombades, mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i 
profunda. 

 Coll ample, musculós i curt. 

 Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i lloms musculats 
i curts. 

 Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats pos-
teriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un 
angle moderat. 

 
8.3. La perillositat potencial dels gossos que compleixen les condicions de les lletres 
b), c) i d) del número 2 anterior no requereix un acte administratiu declaratori. 
 
8.4. La perillositat potencial dels gossos que han tingut episodis d'agressions a 
persones o a altres gossos requereix acte administratiu que caldrà notificar al seu 
titular, atenent a circumstàncies objectives, que ha d’anar precedit d’un informe emès 
per un veterinari col·legiat i prèvia audiència de la persona interessada. L’informe ha 
de tenir en compte especialment si l’animal mostra una conducta d’amenaça o 
agressió sense una provocació constatada, o bé si respon agressivament sense cap 
tipus d’estímul extern. 
 
8.5. Els titulars d’animals potencialment perillosos estan obligats a complir els 
requeriments especials de seguretat que se’ls imposin per resolució administrativa. 
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Secció. Llicència administrativa municipal per a la tinença i la conducció d’animals 
potencialment perillosos 
 
Article 9. Normes generals 
 
9.1. El compliment del deure d’obtenir la llicència corresponent és previ a l’exercici dels 
drets a la possessió i a la conducció d’animals potencialment perillosos per l’espai 
públic.  
 
9.2. A tots els efectes d’aquesta Ordenança, es consideren inclosos en el concepte 
d’espai públic qualsevol lloc o espai d’ús públic en general. A títol enunciatiu, 
s’inclouen en aquest concepte, en tot cas: la via pública, les places i parcs urbans, els 
edificis municipals, les parts comunes dels immobles col·lectius i els transports públics 
municipals.  
 
9.3. Llevat que les disposicions legals aplicables estableixin una altra cosa, la llicència 
regulada en aquesta secció constitueix una autorització genèrica, personal i 
intransmissible, per posseir i conduir animals potencialment perillosos.  
 
Article 10. Òrgan competent 
 
10.1. La llicència l’emet o la denega l’Alcaldia de l’Ajuntament en el qual l’animal es 
troba habitualment i on ha d’estar registrat.  
 
10.2. L’Alcaldia pot delegar la competència en la forma prevista en la legislació 
aplicable.  
 
Article 11. Requisits 
 
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció 
d’animals potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents: 
 

a) Ser major d’edat.  
b) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, 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/ada per 
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de 
les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts 
Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals 
potencialment perillosos, o normativa que la substitueixi. No obstant això, no 
serà impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, 
haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, 
en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada 
hagi estat complerta íntegrament. 
Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que 
hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la 
Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, o normativa que la substitueixi.  
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d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos 
potencialment perillosos.  

e) Acreditar que s’ha formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 €uros. En aquesta 
pòlissa cal que hi figurin les dades d’identificació de l’animal. Anualment, 
coincidint amb la renovació de la pòlissa, caldrà lliurar-ne una còpia a 
l’Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència. 

f) Acreditar que s’ha identificat correctament l’animal.  
 
Article 12. Acreditació 
 
12.1. Els requisits de l’article anterior s’han d’acreditar de la manera següent: 
 

a) El de la lletra a), mitjançant el document d’identitat, el passaport, el permís de 
conduir en què aparegui la fotografia del titular, o a més, si es tracta 
d’estrangers, la targeta de residència. 

b) El de la lletra b), mitjançant un certificat emès pels òrgans competents del 
Ministeri de Justícia. 

c) El de la lletra c), mitjançant una declaració responsable signada per la persona 
sol·licitant conforme no ha estat sancionada en la forma descrita. 

d) El de la lletra d), mitjançant un certificat emès pels centres de reconeixement 
per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament 
de Sanitat i Seguretat Social al llarg de l’any anterior a la sol·licitud. 

e) El de la lletra e), mitjançant l’original o una còpia compulsada tant de la pòlissa 
d’assegurança com del rebut vigent de la prima corresponent.  

f) El de la lletra f), mitjançant un document acreditatiu de la identificació 
mitjançant transponder (microxip) de l’animal que es vol adquirir emès pel nucli 
zoològic de procedència de l’animal, si es tracta d’un gos. 

 
12.2. La documentació indicada a l’apartat 1 anterior l’ha d’aportar la persona que 
sol·liciti la llicència, sense perjudici: 
 

a) De l’aplicació de l’article 53.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), 
respecte dels documents que ja es trobin en poder de l’Administració actuant i 
que romanguin vigents. 

b) De la possibilitat que el Departament de la Generalitat de Catalunya amb 
competències sobre Medi Ambient notifiqui a l’Ajuntament les sancions 
imposades que hagin comportat mesures accessòries.  

 
Article 13. Procediment 
 
13.1. Quan la perillositat potencial d’un animal s’apreciï per un acte administratiu cal 
que el seu titular sol·liciti la llicència en el termini d’un mes. En qualsevol altre cas cal 
sol·licitar i obtenir la llicència abans d’adquirir l’animal per qualsevol títol.  
 
13.2. La sol·licitud s’ha de presentar acompanyada de la documentació que indica 
l’article 12.  
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13.3. El termini per resoldre i notificar la resolució que s’adopti és de tres mesos, 
comptador a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud de 
llicència. 
 
13.4. Si en el termini expressat l’Ajuntament no ha notificat la seva resolució a qui hagi 
presentat la sol·licitud d’una llicència, aquesta es pot entendre estimada de manera 
presumpta. Això no obstant, i a l’efecte de complir el que disposa l’article 22.6 
d’aquesta Ordenança, cap animal potencialment perillós podrà sortir a l’espai públic 
sense que el seu titular porti amb ell el certificat municipal que acrediti la concessió de 
la llicència per silenci administratiu, emès d’acord amb el que disposa l’article 24.4 de 
la LPAC, a part de la resta de documentació exigible. 
 
13.5. L’Ajuntament informarà els sol·licitants del que disposen els apartats 3 i 4 
d’aquest article, de conformitat amb l’article 21.4 de la LPAC. 
 
13.6. L’Ajuntament farà públiques les llicències concedides en la forma que consideri 
més oportuna per tal de contribuir a garantir la seguretat pública.  
 
Article 14. Denegació per causes objectives 
 
Tot i que la persona sol·licitant hagi presentat tota la documentació requerida, 
l’Ajuntament pot denegar la llicència sobre la base d’informes objectius aportats al 
procediment d’ofici o a instància de terceres persones interessades i que desaconsellin 
la seva concessió. 
 
Article 15. Validesa i renovació 
 
15.1. La llicència, un cop concedida, té una validesa de cinc anys, i pot ser renovada 
per períodes successius de la mateixa durada. No obstant, perd la seva vigència per la 
mort de l’animal i en el moment en què el seu titular deixa de complir qualsevol dels 
requisits establerts a l’article 11.  
 
15.2. Les persones que siguin titulars d’una llicència han de comunicar a l’Ajuntament 
que l’ha lliurat qualsevol variació de les dades que hi figuren en el termini màxim de 
quinze dies hàbils, comptats des de la mateixa data en què es produeixi la variació. 
 
15.3. Tota intervenció, mesura cautelar o suspensió, acordada en via judicial o 
administrativa, que afecti una llicència en vigor serà causa per denegar l’expedició 
d’una de nova o la seva renovació mentre no s’hagi aixecat. 
 
15.4. Tota llicència vigent és anul·lable i revocable en la forma que estableix la 
legislació.  
 
Article 16. Altres normes de compliment obligat 
 
A part de les mesures indicades en aquest capítol cal que els titulars d’animals 
potencialment perillosos compleixin les altres normes d’aquesta Ordenança que els 
siguin aplicables. 
 
Capítol IV. NORMES SANITÀRIES 
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Article 17. Condicions higiènico-sanitàries  
 
17.1. Els titulars dels animals estan obligats a proporcionar-los les cures adequades, 
tant pel que fa a tractaments preventius de malalties com a guariments, així com a 
aplicar-los les mesures sanitàries preventives i els controls sanitaris que legislació 
vigent o les autoritats competents disposin.  
 
17.2. Les autoritats competents, per qualsevol de les formes de gestió admeses en la 
legislació vigent, han de planificar i executar els programes i les campanyes d’aplicació 
de les mesures sanitàries preventives o controls sanitaris d’obligat compliment. En 
aquests casos, i en la mesura que sigui possible, es primarà la col·laboració dels 
veterinaris que duguin a terme la seva activitat i estiguin donats d’alta en el municipi.  
 
17.3. En cas de declaració d’epizooties els titulars dels animals han de complir les 
disposicions preventives sanitàries que estableixin les autoritats competents.  
 
Article 18. Protecció de la salut de les persones  
 
18.1. Els animals afectats de malalties que suposin un perill per a la salut de les 
persones o que pateixin afeccions cròniques incurables d’aquesta mena, seran 
sacrificats a criteri de les autoritats sanitàries. En aquest últim cas caldrà prèviament 
un informe per escrit emès per un veterinari designat pel titular, i al seu càrrec.  
 
18.2. Qualsevol veterinari radicat al municipi està obligat a comunicar a les autoritats 
competents tota malaltia inclosa a les considerades de declaració obligatòria, perquè 
independentment de les mesures zoosanitàries individuals es puguin prendre mesures 
col·lectives, si escau.  
 
18.3. Les persones que amaguin casos de ràbia o altres malalties de declaració 
obligatòria o deixin en llibertat als animals que les pateixin seran posades a disposició 
de les autoritats judicials corresponents.  
 
18.4. Tot sacrifici sanitari d’un animal s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un 
veterinari. L’enterrament, la incineració o qualsevol altre mètode d’eliminació de 
l’animal sacrificat o mort s’ha de dur a terme en establiments autoritzats i d’acord amb 
les especificacions que estableixin les autoritats sanitàries. 
 
Article 19. Actuació en casos de lesions a persones o animals  
 
19.1. Els titulars d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a 
d’altres animals, estan obligats a:  
 

a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona 
agredida, o als titulars de l’animal agredit, als seus representants legals i a les 
autoritats competents que ho sol·licitin.  

b) Comunicar-ho, en un termini màxim de les 24 hores posteriors als fets, a les 
autoritats sanitàries locals, i posar-se a la seva disposició.  
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c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària durant el període de 15 
dies o el que la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents 
estableixin.  

d) Presentar a les autoritats sanitàries locals la documentació sanitària de l’animal 
i un certificat veterinari en un termini no superior a les 48 hores després de la 
lesió, i un altre certificat veterinari al final del període d’observació que s’hagi 
determinat.  

e) Comunicar a les autoritats sanitàries locals qualsevol incidència que es 
produeixi (mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat de l’animal) durant el 
període d’observació veterinària.  

 
19.2. Si l’animal té titular conegut, les despeses de transport i d’estada de l’animal 
reclòs en les dependències o establiments indicats durant el període d’observació 
veterinària, seran al seu càrrec, i hauran de ser abonades en el moment que se 
n’autoritzi la retirada.  
 
19.3. Si l’animal agressor no té titular conegut els serveis municipals es faran càrrec de 
la seva captura i de la seva observació veterinària.  
 
19.4. Les persones agredides per qualsevol animal s’han de posar immediatament en 
contacte amb les autoritats sanitàries locals i facilitar-los totes les dades que coneguin 
per tal de donar compliment al que preveu aquesta Ordenança.  
 
Article 20. Limitació de colònies 
 
20.1. A fi de prevenir l’arrelament i la proliferació de colònies d’animals incontrolats en 
el municipi, i a excepció de les persones autoritzades expressament per l’Ajuntament 
en el cas de colònies objecte de control específic, es prohibeix donar aliments als 
animals a l’espai públic. La persona advertida formalment de les conseqüències de la 
seva acció podrà ser sancionada en cas que hi persisteixi i generi un problema de 
salut pública. 
 
Capítol V. CONVIVÈNCIA I ESPAI PÚBLIC 
 
Article 21. Molèsties als veïns  
 
21.1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per 
impedir que la tranquil·litat dels seus veïns es vegi alterada pel comportament 
d’aquells, i a evitar les molèsties o incomoditats constatades, derivades del seu 
manteniment i allotjament, en tot horari, tant diürn com nocturn. No es consideren 
molèsties les situacions derivades de la naturalesa mateixa de l’animal. 
 
21.2. Entre les 22 hores i les 8 hores està prohibit deixar en patis, terrasses, galeries i 
balcons o altres espais oberts animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin 
el descans dels veïns.  
 
21.3. Tenen la qualificació d’animals molestos aquells que de forma constatada –és a 
dir, amb resolució ferma al respecte per part de l’òrgan competent– han provocat 
molèsties per sorolls, olors o altres causes en més de dues ocasions en els darrers sis 
mesos.  
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Article 22. Circulació per l’espai públic 
 
22.1. Als espais públics els animals han d’anar proveïts de corretja o cadena i collar o 
un altre mitjà de subjecció escaient d’acord amb l’espècie o raça i amb la identificació 
pròpia de l’animal que permeti la localització del titular.  
 
22.2. L’Ajuntament pot determinar espais i horaris en els quals es puguin deixar els 
animals no potencialment perillosos sense cadena, amb l’obligació del titular de vigilar 
especialment l’animal, i quedant obligat a evitar molèsties a les persones i altres 
animals que comparteixin l’espai.  
 
22.3. Els titulars dels animals estan obligats a respectar les indicacions contingudes en 
els rètols informatius col·locats en el municipi, especialment quan es tractin dels 
requeriments d’ús de les zones públiques destinades a l’esbarjo dels animals.  
 
22.4. Es prohibeix la presència d’animals en les àrees i zones de joc infantil. A aquest 
efecte cal mantenir una distància suficient per tal de no ocasionar molèsties i evitar les 
miccions i deposicions dels animals en aquests espais.  
 
22.5. Es prohibeix que els animals beguin a les fonts públiques, així com també rentar-
los en espais públics, a les fonts i els estanys i a les lleres dels rius i rieres.  
 
22.6. Tots els animals considerats com a potencialment perillosos que surtin a l’espai 
públic han de portar un morrió homologat i adequat a la seva espècie o raça, complir 
totes les altres mesures imposades per les autoritats competents per evitar danys a les 
persones i béns i ser conduïts per una persona que porti amb ella la llicència regulada 
als articles 9 i següents d’aquesta Ordenança, en vigor, també en vigor. Als espais 
públics els gossos potencialment perillosos han de ser conduïts i controlats amb una 
cadena o corretja no extensible de dos metres o menys, i cap persona podrà conduir 
més d’un gos. A més, l’autoritat competent podrà ordenar mesures preventives per a 
tot tipus d’animals quan es donin circumstàncies de perill manifest i mentre aquestes 
durin, així com en espais on puguin produir-se concentracions d’un nombre elevat 
d’animals. 
 
22.7. Es prohibeix que els animals portin collars amb punxes. 
 
Article 23. Deposicions a l’espai públic  
 
23.1. Els titulars d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar els espais públics 
amb les deposicions fecals i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el 
mobiliari urbà.  
 
23.2. Els titulars d’animals estan obligats a recollir i retirar els excrements de l’animal 
de forma convenient i immediata, netejant, si és necessari, la part de l’espai públic o 
mobiliari urbà que hagi resultat afectat.  
 
23.3. Les deposicions fecals recollides s’han de guardar de forma higiènicament 
correcta a dintre d’embolcalls impermeables i dipositar-les en recipients específics per 
a aquest ús.  
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23.4. En cas d’infracció d’aquesta norma el agents de l’autoritat municipal requeriran el 
titular o la persona que condueixi l’animal perquè procedeixi a retirar les deposicions, 
sens perjudici de la imposició de la sanció que correspongui.  
 
Article 24. Transport i manteniment temporal en vehicles particulars  
 
24.1. Els animals han de disposar d’espai suficient si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. 
Els mitjans de transport han de protegir els animals de la intempèrie i de les 
diferències climàtiques fortes.  
 
24.2. Durant el transport els animals han de rebre alimentació i beguda apropiades a 
intervals convenients. 
 
24.3. Per a la càrrega i la descàrrega dels animals s’ha d’utilitzar un equip adequat. 
 
24.4. És prohibit mantenir els animals en vehicles estacionats més de 4 hores. En cap 
cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent o habitual.  
 
24.5. Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun 
animal s’han d’estacionar i romandre en una zona d’ombra, facilitant en tot moment la 
ventilació.  
 
24.6. És prohibit tancar els animals en el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un 
sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible 
intoxicació d’aquests deguda als gasos originats pel mateix vehicle.  
 
24.7. El transport d’animals potencialment perillosos s’ha d’efectuar d’acord amb la 
normativa específica sobre benestar animal, adoptant durant els temps de càrrega, 
descàrrega, espera i transport totes les mesures precautòries que aconsellin les cir-
cumstàncies per tal de garantir la seguretat de les persones, dels béns i dels altres 
animals. 
 
24.8. Si l’autoritat competent comprova l’incompliment de les normes anteriors 
d’aquest article, s’adoptaran les mesures escaients per evitar el patiment o la mort dels 
animals afectats o la producció de danys, en la forma que procedeixi en cada cas.  
 
Article 25. Trasllat d’animals en transport públic  
 
25.1. Els animals poden viatjar en els transports públics urbans sempre que vagin 
acompanyats pel seu titular, estiguin a l’interior de gàbies o altres mitjans homologats 
per a aquest ús, es compleixin les altres mesures de seguretat escaients, gaudeixin de 
les condicions higienicosanitàries que preveu aquesta Ordenança i portin la documen-
tació que correspongui. 
 
25.2. Els animals pigall i els declarats d’utilitat pública o propietat d’entitats públiques 
poden viatjar en els transports públics urbans sempre que vagin acompanyats pel seu 
titular o un agent de l’autoritat, es compleixin les mesures de seguretat escaients i gau-
deixin de les condicions higienicosanitàries que preveu aquesta Ordenança. 
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Article 26. Presència d’animals en establiments i altres indrets  
 
26.1. Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics, excepte els animals 
pigall i els animals declarats d’utilitat pública o propietat d’entitats públiques, als llocs 
següents:  
 

a) Les piscines d’ús públic.  
b) Els locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o 

manipulació d’aliments.  
c) Els locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari 

d’obertura al públic, llevat que es tracti de l’assistència a competicions, 
concursos i/o concentracions d’animals i altres similars autoritzades per 
l’autoritat competent.  

d) Els edificis públics on la presència d’animals no estigui expressament 
autoritzada.  

 
26.2. La prohibició d’entrada i permanència d’animals, excepte els pigall, en 
establiments públics i allotjaments de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, 
bars, cafeteries i similars, és discrecional per al seu titular. Dins d’aquests llocs, resta 
totalment prohibida la presència d’animals en les zones on s’elaborin i manipulin 
aliments, inclosos els animals pigall. Fins i tot disposant de la autorització del titular de 
l’establiment, perquè puguin entrar i romandre-hi serà necessari que els animals vagin 
proveïts de les mesures de seguretat escaients i lligats amb una corretja o un altre 
mitjà que asseguri la seva subjecció i contenció.  
 
26.3. Els propietaris dels locals referenciats al punt anterior que optin per la prohibició 
han de col·locar a l’entrada de l’establiment i en lloc visible una placa especial, 
informativa d’aquest fet.  
 
26.4. La presència d’animals en els ascensors, exceptuant els pigall, no coincidirà amb 
l’ús que en puguin fer les persones, llevat que els veïns o la comunitat de propietaris 
ho acceptin.  
 
Article 27. Abandonament d’animals i animals perduts 
 
27.1. Es considera que un animal està abandonat si es troba a l’espai públic sense 
anar acompanyat per cap persona i no duu cap identificació o ressenya que permeti la 
localització del seu titular, sense perjudici de l’aplicació preferent de la norma de 
l’apartat 3, si és el cas. 
 
27.2. Es considera que un animal està perdut si es troba a l’espai públic sense anar 
acompanyat per cap persona, però porta una identificació o ressenya que permeti la 
localització del seu titular. 
 
27.3. Els animals que es trobin a l’espai públic lligats però sense acompanyament 
humà es consideraran abandonats o perduts, segons s’escaigui. 
 
27.4. La reintegració al medi dels animals de la fauna salvatge autòctona no es 
considerarà abandonament si s’efectua sota la supervisió i seguint les directrius 
marcades per l’Administració competent. 
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Article 28. Recollida d’animals  
 
28.1. Els animals abandonats o perduts, i també els morts, seran retirats de l’espai 
públic pels serveis municipals o concertats, i traslladats a centres d’acollida o a altres 
establiments adequats fins que siguin recuperats, adoptats, sacrificats o eliminats, 
segons procedeixi.  
 
28.2. Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols, abandonats o 
perduts a l’espai públic ho ha de comunicar a la Policia Local o a les autoritats 
sanitàries locals, perquè puguin ser recollits el més aviat possible.  
 
28.3. Quan un animal mori en el domicili del seu titular, i en qualsevol altre cas a 
sol·licitud del mateix titular, aquest podrà sol·licitar a l’Ajuntament la seva recollida, 
abonant les taxes fixades a l’efecte si es disposa del corresponent servei de titularitat 
municipal. Si no és així, s’informarà el titular de les entitats privades que presten 
aquest servei en el municipi o en municipis propers, i aquest estarà obligat a 
desprendre-se’n a través de l’entitat de la seva elecció.  
 
28.4. Queda prohibit, en qualsevol cas, abandonar els animals morts a l’espai públic i 
desprendre-se’n, vius o morts, en establiments no autoritzats o sense seguir les 
especificacions que estableix la normativa vigent. 
 
Article 29. Recuperació d’animals  
 
29.1. L'ajuntament o, si escau, l'ens local supramunicipal corresponent s'han de fer 
càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si 
escau, sacrificats per motius humanitaris o sanitaris quan així ho permeti la normativa. 
 
29.2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L'animal 
s'ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les 
despeses originades. 
 
29.3. Si l'animal porta identificació, l'Ajuntament o, si escau, l'ens supramunicipal 
corresponent ha de notificar a la persona propietària o posseïdora que té un termini de 
vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. 
Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit 
l'animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o 
adoptat, efectes que han d'haver estat advertits en la notificació esmentada. 
 
29.4. Les despeses de recollida, guariment, manteniment, sacrifici i eliminació que es 
generin seran a càrrec del titular de l’animal en tots els casos, d’acord amb les taxes 
establertes i segons les despeses causades. Aquest pagament no exclou la possible 
imposició d’una sanció econòmica motivada per l’incompliment d’aquesta Ordenança.  
 
29.5. En cap cas es lliurarà un animal al seu titular si no es compleixen tots els 
requeriments de la present Ordenança (identificació, cens, llicències, etc.). Si escau, i 
prèviament al lliurament, es requerirà el titular perquè el servei veterinari del centre 
identifiqui l’animal, seguint la normativa vigent.  
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29.6. L’Ajuntament ha de promoure l’adopció d’animals abandonats, directament o 
mitjançant convenis amb entitats protectores d’animals legalment constituïdes.  
 
29.7. En cas que s’hagi de procedir al sacrifici dels animals que no hagin estat retirats 
o adoptats es farà sota control i la responsabilitat d’un veterinari, seguint les 
indicacions contingudes al respecte en la legislació vigent i evitant provocar patiments 
innecessaris a l’animal.  
 
Article 30. Captura de gossos, gats i fures ensalvatgits 
 
30.1. Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos, gats i fures ensalvatgits 
per mètodes d'immobilització a distància. No obstant, quan sigui possible, es procurarà 
prèviament la captura mitjançant el mètode de gàbia trampa. 
 
30.2. En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el 
departament competent en matèria de medi ambient ha d'autoritzar excepcionalment 
l'ús d'armes de foc i ha de determinar qui ha d'emprar aquest sistema de captura 
excepcional. 
 
30.3. En el cas que es produeixin atacs d'aquests animals de companyia ensalvatgits a 
persones, a espècies ramaderes o a espècies d'animals protegides o catalogades 
legalment com a amenaçades, o en el cas que calgui prevenir aquests atacs, el 
director o directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de 
biodiversitat pot autoritzar-ne la captura mitjançant una resolució motivada que 
determini els mètodes autoritzats i també l'organització de la captura, la qual correspon 
de fer a personal del dit departament. Les captures han d'ésser notificades als 
ajuntaments afectats. 
 
30.4. Si són testimonis d'un atac flagrant d'un o més gossos, gats o fures ensalvatgits 
envers persones, espècies ramaderes o animals de la fauna salvatge autòctona 
protegida o amenaçada, els agents de l'autoritat poden fer ús d'armes de foc i, si 
escau, capturar-los per a evitar els danys o minimitzar-los. Els agents han de notificar 
les captures als ajuntaments afectats. 
 
Article 31. Colònies de gats 
 
31.1. Les colònies de gats ferals consisteixen en l’agrupació controlada de gats sense 
persona propietària o posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en 
un espai públic o privat, preferentment a càrrec d’organitzacions i entitats cíviques 
sense ànim de lucre, amb l’objectiu de vetllar per llur benestar i on reben atenció, 
vigilància sanitària i alimentació. L’Ajuntament de Matadepera promou l’existència de 
les colònies controlades de gats ferals i dóna suport a les entitats que en tenen cura. 
 
31.2. Els gats ferals pertanyents a les colònies seran alimentats amb pinso sec 
diàriament i disposaran sempre d’aigua neta i fresca. S’acostumarà els gats a 
alimentar-se al mateix lloc i a la mateixa hora per facilitar la captura i l’observació de la 
colònia. Els recipients de menjar han de tenir un disseny estèticament acceptable i 
s'han de col·locar, sempre que sigui possible, amagats a les àrees de vegetació. Mai 
s'ha de deixar l’aliment a terra. Les restes d’aliment s'han de netejar diàriament per 
evitar riscos sanitaris. En tot cas, sempre s’ha de complir l’obligació de prevenir i evitar 
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embrutar la via i els espais públics. S’entén per embrutar la via i els espais públics 
l’abandonament de qualsevol tipus de residu a qualsevol tipus d’espai públic (inclou tot 
tipus de residus, tant orgànics com inorgànics, sòlids o líquids i de qualsevol mida). 
 
31.3. Tots els gats amb identificació que siguin capturats s'han de retornar a les 
persones propietàries per procedir a la seva esterilització. Quan no sigui possible el 
retorn del gat al propietari s'ha de seguir el procediment previst a l’article 29 d’animals 
de companyia abandonats i perduts. 
 
31.4. Està prohibit alimentar els gats ferals a l’espai públic, llevat que s’hagi constituït 
la corresponent colònia, sense perjudici d’obligació municipal de captura dels gats 
ensalvatgits i posterior trasllat a centres d’acollida o a altres establiments adequats fins 
que siguin recuperats, adoptats o sacrificats, segons procedeixi. 
 
31.5. Les persones que alimentin gats en el seu domicili, seran considerades 
posseïdores de l’animal als efectes d’aplicació de les obligacions establertes en 
aquesta Ordenança. 
 
Capítol VI. FISCALITAT INHERENT A LA TINENÇA D’ANIMALS 
 
Article 32. De la fiscalitat inherent a la tinença d’animals 
 
L’Ajuntament, en el marc de les seves competències, en funció de les seves 
característiques, usos i funcionalitats, regularà la fiscalitat inherent a la tinença dels 
diversos tipus d’animals. 
 
Capítol VII. IMPORTACIÓ, CRIA, VENDA, DONACIONS I ALTRES 
 
Article 33. Prevenció i control ambiental de determinades activitats  
 
Actualment, d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats i la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, el desenvolupament de les següents activitats 
requereix l’obtenció prèvia del corresponent títol habilitant: 
 

a) Les instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva. 
b) Les instal·lacions d’aqüicultura. 
c) Els centres veterinaris. 
d) Els centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen 

animals. 
e) Centres de cria i subministrament. 
f) Centres usuaris d’animals d’experimentació. 
g) La venda en establiments especialitzats d’animals de companyia. 
h) Les activitats relacionades amb el transport terrestre d’animals. 
i) Els serveis per a animals de companyia, com ara l’allotjament, perruqueria, 

cura i ensinistrament. 
 
Article 34. Venda d’animals a l’espai públic o mercadals  
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34.1. Està prohibida la venda a l’espai públic o a mercadals de qualsevol classe 
d’animal, així com també la seva utilització als carrers amb fins comercials, llevat que 
es gaudeixi de l’específic permís atorgat per les autoritats competents. En cap cas 
s’autoritzarà la venda ambulant d’animals de companyia. 
 
34.2. Els animals que es venguin a l’espai públic o mercadals sense les corresponents 
autoritzacions poden ser comissats.  
 
Article 35. Venda d’animals en establiments  
 
35.1. Resta prohibida la venda de qualsevol classe d’animal en establiments de venda 
que no disposin del corresponent títol habilitant o no compleixin les prescripcions 
establertes a la legislació vigent i a les disposicions específiques d’aquesta 
Ordenança.  
 
35.2. De conformitat amb l’espècie o raça és prohibit vendre animals a menors de 
setze anys i a persones incapaces de valer-se per si mateixes. 
 
35.3. Els animals s’han de vendre desparasitats i lliures de tota malaltia i esterilitzats. 
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 la responsabilitat pel que fa 
a malalties en incubació no detectades en el moment de la venda.  
 
35.4. En les operacions de compravenda, traspàs, donació i qualssevol altres que 
suposin canvi de titular de gossos potencialment perillosos cal que es compleixin els 
requisits següents: 
 

a) Que el venedor disposi del títol habilitant vigent. 
b) Que el comprador obtingui la seva llicència per a la tinença de gossos 

potencialment perillosos amb caràcter previ a l’operació si encara no disposa 
d’ella. 

c) Que l’animal disposi de cartilla sanitària actualitzada. 
d) Que la transmissió s’inscrigui en el cens del municipi de residència de 

l’adquirent. A aquest efecte caldrà notificar la transmissió tant al registre del 
municipi on resideix l’animal com al del municipi on resideix el seu titular, si són 
diferents. 

e) Que l’animal hagi estat prèviament identificat. 
f) Que la identificació de l’animal figuri en qualsevol documentació que faci 

referència a la transacció. 
g) Que el transmitent lliuri a l’adquirent la certificació veterinària acreditativa de 

l’esterilització de l’animal. 
 
Article 36. Importació i cria d’animals  
 
36.1. La importació o cria d’animals per a la seva posterior comercialització o per a la 
tinença privada només pot ser realitzada pels establiments registrats com a tals i 
d’acord amb el que estableixen al respecte els tractats i convenis internacionals 
aplicables i la legislació autonòmica o estatal vigent, sense perjudici de l’establert als 
articles 65 i 66 pel que fa la tinença d’animals salvatges perillosos o inclosos en el 
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Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora 
silvestre (conveni CITES).  
 
36.2. Els clubs de races i les associacions de criadors reconegudes oficialment per 
portar els llibres genealògics han d’exigir, en el marc dels seus reglaments, les proves 
de socialització corresponents a cada raça a fi que solament s’admetin per a la 
reproducció aquells animals que les superin satisfactòriament, en el sentit de no 
demostrar agressivitat i, per contra, demostrar unes qualitats adequades per a la seva 
òptima convivència en la societat. 
 
Article 37. Altres vendes, donacions i transferències  
 
37.1. De conformitat amb la legislació vigent, queden prohibides:  
 

a) La venda d’animals a laboratoris, clíniques o centres d’experimentació sense 
control de l’administració competent.  

b) La donació d’animals com a premi, recompensa, o regal de compensació per 
altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.  

c) La venda o donació de cries d’animals per part de particulars a altres persones 
físiques o jurídiques privades, que no siguin centres d’adopció legalment 
establerts. En aquest cas, seran considerats com a criadors i hauran de complir 
les especificacions legalment establertes.  

 
37.2. En qualsevol cas, el cedent d’un animal i el nou propietari han de complir les 
disposicions específiques d’aquesta Ordenança per a la transferència de la propietat 
d’animals domèstics, amb una exigència especial de rigor a la transferència d’animals 
potencialment perillosos.  
 
Article 38. Llibre de registre  
 
Els centres d’importació, cria, venda i acollida d’animals domèstics han de portar un 
llibre de registre que reflecteixi els moviments dels animals en els seus establiments, 
amb el contingut i les especificacions que determini la legislació autonòmica o estatal 
vigent.  
 
Article 39. Acreditació de l’origen i destinació dels animals  
 
39.1. Cal acreditar l’origen i destinació mitjançant la documentació que disposi la 
legislació autonòmica o estatal vigent.  
 
39.2. En qualsevol cas s’han de complir les disposicions específiques establertes a 
l’article 42 d’aquesta Ordenança per a l’acreditació de l’origen i la destinació dels 
animals de companyia.  
 
Capítol VIII. ÚS D’ANIMALS EN ESPECTACLES I ALTRES ACTIVITATS 
 
Article 40. Prohibició de baralles d'animals i altres activitats 
 
40.1 Es prohibeix l'ús d'animals en baralles. També es prohibeix l’ús d’animals en 
espectacles o d'altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte 
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de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones 
que els contemplen.  
 
40.2. En tot cas, a títol enunciatiu, està prohibit a Matadepera: 
 

a) Les baralles de gossos. 
b) Les baralles de galls. 
c) Les matances públiques d'animals. 
d) Les atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables. 
e) El tir al colom i altres pràctiques assimilables. 
f) Les corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de 

l'animal i l'aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles i de l'estoc, i 
també els espectacles taurins, inclosos els duts a terme bous o baques, de 
qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros. 

g) Els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge. 
 
40.3. Matadepera no disposa de cap festa tradicional amb toros o bous (correbous) 
que pugui suposar una excepció a la prohibició indicada a la lletra f) de l’article 
anterior. 
 
40.4 D’acord amb la normativa vigent, es prohibeix matar i maltractar els animals 
emprats en produccions cinematogràfiques, televisives, artístiques o publicitàries, o 
causar-los danys o estrès, de manera que el dret a la producció i la creació artístiques, 
quan es desenvolupi dins un espectacle, queda subjecte a les normes de policia 
d'espectacles, com poden ser l'autorització administrativa prèvia. La difusió audiovisual 
d'aquest tipus de produccions queda restringida a horaris en què no puguin ser 
observades per menors i ferir-los la sensibilitat. 
 
Article 41. Certàmens 
 
Els certàmens, les activitats esportives amb participació d'animals i d'altres 
concentracions d'animals vius han de complir la normativa vigent, en especial la 
relativa a condicions higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels animals. 
 
TÍTOL III. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA  
 
Capítol I. ACREDITACIÓ DE L’ORIGEN I DE LA DESTINACIÓ DELS ANIMALS DE 
COMPANYIA 
 
Article 42. Acreditació de l’origen i de la destinació dels animals de companyia  
 
42.1. Independentment de les obligacions a què fa referència l’article 39, per a cada 
animal de companyia s’ha de d’acreditar, si escau:  
 

a) El seu origen, mitjançant la factura de compra o certificació veterinària de 
naixement si es tracta d’un centre de cria, o mitjançant un document de cessió 
si es tracta de la donació d’un particular.  

b) La destinació dels animals s’acreditarà amb la corresponent factura de venda.  
 
42.2. Els titulars d’un animal de companyia han d’acreditar el seu origen mitjançant:  
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a) La factura de compra o el certificat veterinari de naixement de cries d’animals 

propis.  
b) El document de cessió o document d’adopció i el document acreditatiu de la 

identificació que s’esmenta en l’article 45.2 d’aquesta Ordenança.  
 
42.3. Les baixes per mort o altre motiu i la transferència de l’animal s’han de 
d’acreditar d’acord amb l’establert a l’article 51 d’aquesta Ordenança.  
 
Capítol II. IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Article 43. Obligació d’identificar  
 
43.1. Els titulars de gats, gossos i fures han de proveir els seus animals amb algun del 
sistemes d’identificació establerts legalment dins dels tres mesos següents a la data 
de naixement, adquisició o canvi de residència de l’animal.  
 
43.2. Els centres d’acollida, abans de lliurar un animal en adopció, han de procedir 
prèviament a la seva identificació, amb algun dels sistemes legalment establerts.  
 
43.3. La identificació dels gats, gossos i fures constitueix un requisit previ obligatori per 
realitzar qualsevol transacció de l’animal, incloses les donacions i les altres 
transferències entre particulars.  
 
43.4. La marca que identifica l’animal ha de figurar en qualsevol documentació que faci 
referència a aquest.  
 
Article 44. Sistemes d’identificació  
 
44.1 Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant: 
 

a) Una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat. 
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària. 

 
44.2 La persona o l'entitat responsable de la identificació de l'animal ha de lliurar a la 
persona posseïdora de l'animal un document acreditatiu en què constin les dades de la 
identificació establertes per l'article 45 d’aquesta Ordenança. Així mateix, ha de 
comunicar les dades de la identificació al Registre general d'animals de companyia en 
el termini de vint dies, a comptar de la identificació. 
 
44.3 Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia que provinguin 
d'altres comunitats autònomes o de fora de l'Estat i que esdevinguin residents a 
Catalunya han de validar-ne la identificació i registrar-los d'acord amb el procediment 
que s'estableixi per reglament. 
 
44.4 La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i 
obligatori per fer qualsevol transacció de l'animal i ha de constar en qualsevol 
document que hi faci referència. Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti 
la identificació de l'animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la transacció no 
eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre. 
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Article 45. Acreditació de la identificació  
 
45.1. El marcatge dels gats, gossos i fures l’ha de realitzar un veterinari col·legiat que 
pertanyi a una entitat reconeguda per l’organisme autonòmic competent per a la gestió 
dels sistemes d’identificació, i d’acord amb les especificacions i requeriments que 
estableix la legislació autonòmica.  
 
45.2. La persona o entitat responsable del marcatge de l’animal ha de lliurar al titular 
de l’animal un document acreditatiu d’aquest fet on han de constar almenys les dades 
següents: 
  

a) El sistema d’identificació utilitzat. 
b) El lloc on s’ha aplicat. 
c) El codi d’identificació. 
d) Les dades de la persona o l’entitat que realitza aquest marcatge. 
e) L’espècie, la raça, el sexe i la data de naixement de l’animal.  

 
45.3. En qualsevol transacció d’un animal de companyia s’ha de lliurar al nou 
posseïdor de l’animal el document acreditatiu de la seva identificació que estableix 
l’apartat anterior.  
 
45.4. En cas d’il·legibilitat d’una marca s’ha de realitzar un remarcatge de l’animal. En 
aquest cas la persona o entitat que realitzi el remarcatge ha de fer constar en el 
document acreditatiu que estableix l’apartat 2 d’aquest article les dades de la marca 
anterior.  
 
45.5. Les identificacions que provinguin de fora de Catalunya són vàlides sempre que 
s’ajustin als sistemes que s’estableixen a l’article 44, d’acord amb la normativa 
aplicable en el lloc de procedència de l’animal, i s’acrediti la identificació mitjançant un 
document en què constin, almenys, les dades que preveu l’apartat 2 d’aquest article. 
En cas contrari els animals s’han d’identificar d’acord amb l’establert en aquesta 
Ordenança.  
 
Article 46. Permanència de la identificació  
 
Els gats, gossos i fures han d’estar permanentment identificables d’acord amb el que 
preveu aquesta Ordenança.  
 
Capítol III. CENSOS I REGISTRES 
 
Secció 1. Censos i registres 
 
Article 47. Censos i registres 
 
47.1. L’Ajuntament ha de portar un cens d’animals de companyia, classificat per 
espècies, on constin les dades indicades a l’article 50 d’aquesta Ordenança i/o les que 
estableixi la normativa supramunicipal d’aplicació. 
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47.2. El cens d’animals de companyia de l’Ajuntament ha d'incloure un apartat 
específic per als gossos potencialment perillosos que ha d'especificar la raça i les 
altres circumstàncies que siguin determinants de la seva possible perillositat. 
 
47.3. L’Ajuntament pot crear també un registre municipal de nuclis zoològics d’animals 
de companyia, en el qual s’inscriuran, d’acord amb les seccions que s’estableixin a 
l’efecte i amb el Registre general de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya, 
els titulars dels establiments o centres que desenvolupin activitats d’importació, de 
cria, de venda, de residència o refugi, d’ensinistrament, d’hospitalització o altres que 
es determinin, inherents als animals de companyia. Les condicions d’inscripció, altes, 
baixes i altres requeriments inherents al registre municipal de nuclis zoològics es 
desenvoluparan per reglament.  
 
Article 48. Control d’incidències 
 
A fi de dur un control acurat dels animals i dels incompliments per part dels seus titu-
lars dels preceptes establerts en aquesta Ordenança, en els cens d’animals de 
companyia s’hi ha de reflectir les agressions d’animals a persones o a altres animals, 
les incidències per cada animal censat i titular que comportin sancions per molèsties i 
els requeriments especials que s’imposin. 
 
Article 49. Tractament de dades 
 
49.1. El tractament de les dades dels titulars s’efectuarà respectant, en qualsevol cas, 
el que disposa la Llei orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de ca-
ràcter personal o normativa que la substitueixi. 
 
Secció 2. Cens d’animals de companyia 
 
Article 50. Obligatorietat de la inscripció  
 
Els titulars de gats, gossos i fures estan obligats a inscriure els seus animals en el 
cens municipal d’animals de companyia del municipi on aquests es trobin habitualment 
dins del termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, adquisició o 
canvi de residència de l’animal, facilitant les següents dades i documents:  
 

a) Dades del propietari o posseïdor de l’animal: nom i cognoms, document 
d’identitat, domicili i, si és possible, telèfon.  

b) Dades de l’animal: espècie i raça, sexe, data de naixement, sistema 
d’identificació utilitzat, codi d’identificació i domicili habitual de l’animal. 

c) Document acreditatiu de la identificació d’acord amb l’establert a l’article 45.2 
d’aquesta Ordenança.  

 
Article 51. Modificacions i baixes  
 
51.1. Els titulars de gats, gossos i fures estan obligats a notificar a l’Ajuntament, en el 
termini de dos mesos, la cessió o el canvi de residència de l’animal, el canvi en el 
sistema de codi d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que 
figurin en el cens corresponent.  
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51.2. En el cas de transferència de propietat cal indicar les dades del nou propietari i la 
nova adreça.  
 
51.3. Les baixes per mort o desaparició de l’animal s’han de comunicar a l’Ajuntament 
en el termini màxim de dos mesos a partir del fet, portant la cartilla sanitària de l’animal 
o document acreditatiu de la identificació, o el certificat veterinari en cas de mort o 
document acreditatiu de l’eliminació de l’animal en establiments autoritzats.  
 
Article 52. Comunicació de les dades censals 
 
L’Ajuntament comunicarà les dades censals al Registre general d’animals de com-
panyia dependent del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en 
aquesta matèria.  
 
Article 53. Modificacions censals 
 
Els titulars d’animals domèstics de companyia estan obligats a notificar a l’Ajuntament 
en el qual estigui censat l’animal, en el termini de dos mesos, la baixa, la cessió o el 
canvi de residència de l’animal, el canvi en el sistema o codi d’identificació que 
estableix la legislació vigent, així com qualsevol altra modificació de les dades que 
figurin en el cens corresponent. 
 
Article 54. Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament, per la seva banda: 
 

a) L’Ajuntament requerirà als titulars dels animals inscrits l’acreditació de complir 
amb el requisit de disposar, quan escaigui, de la llicència preceptiva per gossos 
potencialment perillosos i de l’assegurança de responsabilitat civil. 

b) Lliurarà a cada un dels titulars de animals potencialment perillosos inscrits en el 
cens una certificació acreditativa d’aquesta circumstància. 

c) Comunicarà a les autoritats administratives o judicials competents qualsevol 
incidència que consti al registre perquè la valorin i, si escau, adoptin mesures 
cautelars o preventives. 

d) Adoptarà les mesures necessàries perquè les infraccions de què tingui 
coneixement siguin degudament sancionades. 

 
Article 55. Supletorietat 
 
Les disposicions d’aquesta secció no exclouen les de la resta d’aquesta Ordenança, 
però prevalen en cas que hi hagi discrepància (per exemple, en el termini de què es 
disposa per notificar la pèrdua de l’animal). 
 
Capítol IV. CONTROL SANITARI DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Article 56. Control sanitari 
 
56.1. Els titulars de gats, gossos i fures estan obligats a sotmetre’ls a un control 
veterinari, que inclogui aquelles proves diagnostiques, anàlisis, vacunacions, 
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tractaments preventius o altres que així s’estableixin per les autoritats competents o la 
legislació vigent i d’acord amb la periodicitat que es determini.  
 
56.2. Els veterinaris responsables de l’execució del control sanitari que s’estableixi han 
de reflectir en la corresponent targeta o cartilla sanitària de l’animal els resultats de les 
proves diagnòstiques, tractaments o altres duts a terme.  
 
TÍTOL IV. ASSOCIACIONS PROTECTORES I CLUBS DE RACES 
 
Article 57. Entitats col·laboradores amb l’administració local  
 
57.1. D’acord amb aquesta Ordenança són associacions de protecció i defensa dels 
animals les associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes que tenen per 
finalitat única la defensa i protecció dels animals.  
 
57.2. L’Ajuntament pot establir ajuts o convenis amb les entitats protectores d’animals i 
amb els clubs de races, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i els centres 
veterinaris de la població, per a la realització d’activitats i campanyes relatives a la 
protecció i la defensa dels animals per al compliment del que estableix aquesta 
Ordenança.  
 
Article 58. Exposicions de races canines 
 
58.1. En les exposicions de races canines no hi poden participar els exemplars que 
demostrin actituds agressives o perilloses. 
 
58.2. Les entitats organitzadores d’aquestes exposicions estan obligades a donar 
compte als registres corresponents dels incidents d’aquest tipus que s’hi puguin 
produir. 
 
TÍTOL V. NUCLIS ZOOLÒGICS 
 
Article 59. Inscripció 
 
59.1. Els nuclis zoològics definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança estan obligats a 
inscriure's en el Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya. 
 
59.2. S’han d’inscriure en aquest Registre els centres i/o establiments següents:  
 
a) Nuclis zoològics que alberguen col·leccions zoològiques d'animals de la fauna 

salvatge amb finalitats científiques, culturals o recreatives i de reproducció, de 
recuperació, d'adaptació i/o de conservació d'aquests animals: zoosafaris, parcs o 
jardins zoològics, reserves zoològiques, circs i col·leccions zoològiques privades. 

b) Instal·lacions per al manteniment temporal d'animals domèstics: centres de cria, 
residències i refugis, escoles d'ensinistrament, centres de recollida d'animals, 
gosseres esportives i centres d'importació d'animals. 

c) Establiments de venda d'animals: botigues d'animals i altres establiments de 
venda. 
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59.3. La sol·licitud d'inscripció al Registre requereix, entre altres, llicència municipal 
prèvia. 
 
Article 60. Llicència municipal prèvia a la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics. 
 
Per a l’obtenció de la llicència municipal de nucli zoològic, s’han de complir els 
requisits establerts en l’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de 
nuclis zoològics de Catalunya, o normativa que la substitueixi. 
 
Article 61. Establiments zoològics de fauna salvatge 
 
61.1. Els establiments zoològics de fauna salvatge, permanents o itinerants, han de 
complir, com a mínim, per ser autoritzats, els requisits establerts legalment i els 
requisits addicionals següents: 
 
a) L’objecte d’aquests establiments ha de consistir a gestionar i mantenir un centre de 

recursos mediambientals per a la conservació d’espècies d’animals silvestres i dels 
seus ecosistemes naturals, promoure i desenvolupar la recerca científica i 
biològica que pugui contribuir a la conservació de la biodiversitat, així com 
promoure l’educació pública sobre la necessitat de la conservació del valor de la 
natura. 

b) L’emplaçament precís que tingui en compte l'allunyament suficient del nucli urbà, 
en els casos que es consideri necessari, i que les instal·lacions no ocasionin 
molèsties als habitatges pròxims. 

c) Construccions, instal·lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient higiènic 
i les necessàries accions zoosanitàries. 

d) Facilitat per a l'eliminació d’excrements i d’aigües residuals de manera que no 
comportin perill per a la salubritat pública ni cap mena de molèsties. 

e) Recintes, locals o gàbies per a l’aïllament, el segrest i l’observació d’animals 
malalts o sospitosos de malaltia, de fàcil neteja i desinfecció. 

f) Mitjans per a la neteja i desinfecció dels locals, materials i utensilis que puguin 
estar en contacte amb els animals i, si escau, els vehicles utilitzats per al seu 
transport, quan sigui necessari. 

g) Mitjans per a la destrucció i l'eliminació higiènica de cadàvers d’animals i matèries 
contumaces. 

h) Manipulació adequada dels animals perquè es mantinguin en bon estat de salut i 
minimització dels possibles nivells d’estrès derivats d'aquesta manipulació. 

i) Instal·lacions que permetin expressar les conductes típiques de l’espècie i les 
necessitats de comportament. 

 
61.2. Aquestes activitats resten sotmeses als controls que estableixi el règim 
d’intervenció de la normativa vigent en matèria d’activitats. 
 
61.3. El personal dels establiments zoològics ha de tenir coneixement i ha de disposar 
d’un exemplar de la normativa legal vigent en matèria de protecció dels animals i de la 
documentació internacional sobre comerç i protecció d’animals, com també ha d’haver 
superat el curs de cuidador dels animals. 
 
61.4. Els establiments zoològics amb fauna salvatge no poden iniciar la seva activitat 
fins que no estiguin inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics i acreditin aquesta 
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inscripció davant l’Ajuntament. 
 
TÍTOL VI. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER A LA TINENÇA DE FAUNA 
SALVATGE 
 
Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 62. Regulació 
 
La protecció de la fauna salvatge autòctona i no autòctona es regeix pel que 
estableixen els tractats i els convenis internacionals, la normativa estatal i la 
comunitària, el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals i les disposicions que la despleguen, i per aquesta 
Ordenança. 
 
Article 63. Fauna salvatge no autòctona 
 
Les persones propietàries o posseïdores d'animals que pertanyen a les espècies de 
fauna salvatge no autòctona que determini la normativa han de tenir l'autorització 
prèvia del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi 
ambient. 
 
Article 64. Declaració de fauna salvatge autòctona protegida 
 
64.1. Les espècies de la fauna salvatge autòctona protegides de Catalunya són les 
que s’inclouen a l’annex del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals, o posterior normativa que la 
substitueixi, així com les altres que determini el departament competent en matèria de 
medi ambient, d'acord amb l'estat de les poblacions de la fauna salvatge autòctona. 
 
64.2. Les espècies declarades anualment espècies protegides o de caça o pesca 
prohibides per les resolucions que estableixen els períodes hàbils de caça i de pesca 
en el territori de Catalunya, es consideren espècies de l'annex del Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, amb la categoria D, mentre dura la temporada de caça o de pesca, i són 
sotmeses a idèntica protecció. 
 
Capítol 2. PROHIBICIONS EN RELACIÓ A LA FAUNA SALVATGE 
 
Article 65. Prohibició de tinença d’animals salvatges perillosos 
 
65.1. Està prohibida la tinença de fauna salvatge, ja sigui autòctona com no autòctona, 
considerada potencialment perillosa.  
 
65.2. Es considera que reuneixen aquestes característiques, entre altres possibles, els 
animals següents: 
 
a) Els rèptils consistents en cocodrils, caimans i ofidis i la resta de tots els que superin 

els 2 kg de pes actual o adult. 
b) Qualsevol animal el verí del qual requereixi l’hospitalització de l’agredit. 
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c) Tots els primats, així com els mamífers, que superin els 10 kg en l’estat adult. 
d) Els animals que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin agredit 

persones o altres animals i que aquesta potencial perillositat hagi estat apreciada 
mitjançant una resolució de l’autoritat municipal competent d’acord amb criteris 
objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe d’un 
veterinari, oficial o col·legiat designat o habilitat per l’autoritat competent municipal 
o certificat per part d’un metge forense. 

e) Els que pertanyen a espècies exòtiques invasores depredadores. 
 
65.3. En tot moment cal donar compliment a la normativa d’animals potencialment 
perillosos vigent. 
 
Article 66. Prohibició de tinença d’animals inclosos en el Conveni sobre el comerç 
internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre (conveni CITES) 
 
Està prohibida la tinença de fauna salvatge no autòctona que requereixi una 
autorització especial per a la seva importació o exportació d’acord amb el conveni 
CITES, en espais on el planejament vigent no prevegi expressament aquet tipus d’ús. 
 
Article 67. Porcs senglars i animals salvatges a la via i als espais públics 
 
67.1. Es prohibeix donar menjar o proporcionar alimentació de qualsevol tipus i 
manera, sense l’autorització administrativa corresponent, als porcs senglars o 
qualsevol altre animal salvatge que es trobin a les vies o espais públics o que hagin 
accedit a una propietat privada, inclosos els espais forestals públics i privats del terme 
municipal de Matadepera. 
 
67.2. Es prohibeix apropar-se als porcs senglars i a qualsevol altre animal salvatge en 
qualsevol circumstància susceptible de comportar perill per a les persones, llevat la 
caça autoritzada. 
 
TÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Capítol I. RÈGIM D’INFRACCIONS 
 
Article 68. Infraccions 
 
68.1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les 
accions i omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i 
prohibicions que estableixen la legislació de protecció dels animals, de tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, de sanitat animal, les normes que les 
desenvolupen i la present normativa, en tot allò que és relacionat amb les 
competències i responsabilitats de l’Ajuntament. 
 
68.2. Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les 
sancions qualsevol persona física o jurídica que per acció u omissió hagi comès la 
infracció. 
 
Article 69. Tipificació de les infraccions 
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Les conductes tipificades com infracció en aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, 
greus i molt greus. 
  
Article 70. Infraccions lleus 
 
70.1. Són infraccions administratives lleus objecte de la potestat sancionadora prevista 
en aquesta Ordenança, les infraccions lleus previstes en el Decret legislatiu 2/2008, de 
15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (TRLPA), 
o normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s'han de 
registrar obligatòriament no inscrits en el Registre general d'animals de 
companyia. 

b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o 
tractar obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei. 

c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones 
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 

d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa. 
e) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l'article 8 del TRLPA. 
f) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s'hagin 

d'identificar d'acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per 
aquesta Llei i la normativa que la desplega en relació amb aquesta 
identificació. 

g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat 
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment. 

h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense 
l'autorització administrativa prèvia. 

i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions 
d'animals vertebrats, amb l'excepció prevista en l'article 9.2. 

j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics. 

k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i 
per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de 
taxidèrmia. 

l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals. 
m) Tenir espècies incloses en l'annex del TRLPA amb la categoria D, i també 

parts, ous, cries o productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels 
casos reglamentats o autoritzats. 

n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de 
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats. 

o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam. 
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del 

seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut. 
q) No evitar la fugida d'animals. 
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. Als efectes d’aquesta 

Ordenança s’entén inclòs en el concepte de maltractament, sotmetre’ls a tracte 
vexatori o a la realització de comportaments impropis de la seva condició. 

s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut 
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
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t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si 
això no els causa perjudicis greus. 

u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions 
assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic. 

v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un animal 
de companyia. 

x) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa 
que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 

 
70.2. Són infraccions administratives lleus objecte de la potestat sancionadora prevista 
en aquesta Ordenança, les infraccions lleus previstes en la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, o normativa que 
el substitueixi, que són les següents: 
 

a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent. 
b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos. 

 
70.3. Són infraccions administratives lleus objecte de la potestat sancionadora prevista 
en aquesta Ordenança, l’incompliment de qualsevol de les obligacions que estableix la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, o normativa que el substitueixi, que no estigui tipificat com a 
greu o molt greu per aquella normativa. A títol enunciatiu s’inclouen, en tot cas, els 

següents incompliments a mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 

287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos: 
 

a) Conduir més d’un gos perillós una sola persona. 
b) Conduir un gos perillós amb una cadena o corretja que es pugui estendre als 

dos metres o més. 
c) Portar el gos perillós amb un morrió que no sigui apropiat per la tipologia racial 

de l’animal. 
 
70.4. Són infraccions administratives lleus objecte de la potestat sancionadora prevista 
en aquesta Ordenança, sempre que la competència sigui municipal, les infraccions 
lleus previstes en la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, o normativa que el 
substitueixi, que són les següents: 
 

a) La tinença de menys del 10 per cent d’animals, quan la identificació sigui 
obligatòria, en relació amb els animals que es tinguin o, en el cas d’animals de 
producció, en relació amb els pertanyents a l’explotació, la identificació de la 
qual no tingui algun dels elements que preveu la normativa específica. 

b) La falta de comunicació a l’autoritat competent de naixements, entrades o 
sortides dels animals de producció d’una explotació o, en general, de les dades 
i la informació d’interès en matèria de sanitat animal, quan la comunicació 
estigui exigida per la normativa aplicable, o el retard en la comunicació de les 
dades, quan sigui el doble o més del termini que preveu la normativa 
específica. 

c) La comunicació de la sospita d’aparició d’una malaltia animal, o la comunicació 
d’una malaltia animal, quan es faci en ambdós casos fora del termini establert 
en la normativa vigent, i no estigui qualificat d’infracció greu o molt greu. 
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d) Les deficiències en els llibres de registres o els documents que obliguin a portar 
les disposicions vigents, d’interès en matèria de sanitat animal, sempre que 
l’incompliment no estigui tipificat com a falta greu o molt greu. 

e) L’oposició i la falta de col·laboració amb l’actuació inspectora i de control de les 
administracions públiques, quan no impedeixi o dificulti greument la seva 
realització. 

f) L’etiquetatge insuficient o defectuós, d’acord amb la normativa aplicable, dels 
pinsos, premescles, additius, matèries primeres, substàncies i productes 
emprats en l’alimentació animal, que no es pugui qualificar d’infracció greu o 
molt greu. 

g) L’elaboració, fabricació, importació, exportació, distribució, comercialització, 
transport, o recomanació o prescripció d’ús de pinsos, premescles, additius, 
matèries primeres, substàncies i productes emprats en l’alimentació animal, en 
condicions no permeses per la normativa vigent, o l’ús dels quals hagi estat 
expressament prohibit o restringit, sempre que no es pugui qualificar de falta 
greu o molt greu. 

h) L’ús o la tinença en l’explotació, o en locals annexos, de pinsos, premescles, 
additius, matèries primeres, substàncies i productes emprats en l’alimentació 
animal, l’ús dels quals hagi estat expressament prohibit o restringit, en 
condicions no permeses per la normativa vigent, que no es pugui qualificar 
d’infracció greu o molt greu. 

i) La introducció al territori nacional, o sortida d’aquest, sense finalitats 
comercials, d’animals, productes d’origen animal, productes per a l’alimentació 
animal o productes zoosanitaris diferents dels medicaments veterinaris, quan 
estigui prohibit o limitat per raons de sanitat animal, o incomplint els requisits 
per a la seva introducció, inclòs el control veterinari en frontera en els casos en 
què sigui necessari, sempre que la prohibició o la limitació sigui conjuntural 
s’hagi procedit a la seva oportuna publicitat. 

j) L’exercici d’activitats de fabricació, producció, comercialització, recerca, 
transformació, moviment, transport i, si escau, destrucció d’animals, productes 
d’origen animal o productes zoosanitaris diferents dels medicaments 
veterinaris, subjectes al requisit d’autorització prèvia, sense haver sol·licitat en 
termini la seva renovació, o sense complir els requisits merament formals, o en 
condicions diferents de les que preveu la normativa vigent, sempre que això no 
estigui tipificat com a falta greu o molt greu. 

k) La falta d’identificació dels animals transportats, en els casos en què la 
identificació sigui obligatòria, fins un 10 per cent de la partida, o la no 
correspondència del nombre dels animals transportats amb el que assenyala la 
documentació sanitària de trasllat. 

l) No emplenar adequadament la documentació sanitària exigida per al moviment 
i el transport d’animals, quan no estigui tipificat com a falta greu o molt greu. 

m) L’incompliment pels tècnics de la cura sanitària dels animals o, en el cas de 
productes zoosanitaris diferents dels medicaments veterinaris, per les persones 
responsables de controlar-los i, fins i tot, d’elaborar-los, de les obligacions 
sanitàries que els imposi la normativa aplicable, sempre que no es pugui 
qualificar de falta greu o molt greu. 

n) Les simples irregularitats en l’observació de les normes establertes en la Llei 
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, sense transcendència directa sobre la 
salut pública o la sanitat animal, que no estiguin incloses com a infraccions 
greus o molt greus. 
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70.5. Addicionalment, són infraccions administratives lleus objecte de la potestat 
sancionadora prevista en aquesta Ordenança, les accions o omissions següents: 

 
a) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur 

benestar, si no els comporta un risc greu per la salut. Als efectes d’aquesta 
Ordenança s’entén inclòs en el concepte d’instal·lacions inadequades, si 
aquestes causen molèsties greus pel veïnat. 

b) Alimentar els animals a les vies o espais públics, excepte a les zones que 
l’Ajuntament pugui establir a aquest efecte, a les quals per raons sanitàries i 
d’higiene, s’haurà de fer seguint els criteris establerts pel municipi.  

c) Rentar animals a l’espai públic, a les fonts i els estanys i a les lleres dels rius i 
rieres, i/o deixar-los beure a les fonts públiques. 

d) No comunicar la persona propietària o posseïdora, la mort, transferència o 
desaparició de l’animal en el termini estipulat per la normativa. 

e) Circular per l’espai públic amb un animal que no estigui sota control, mitjançant 
cadena i/o morrió, segons els casos previstos a l’article 22 d’aquesta 
Ordenança. 

f) Mantenir animals en llocs on no es pugui exercir sobre ells l’adequada 
vigilància i atenció, quan no comporti un risc greu per a la seva salut. 

g) La inobservança d’altres obligacions establertes per aquesta Ordenança que no 
tinguin transcendència greu o molt greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat 
dels ciutadans i ciutadanes. 

h) No retirar les deposicions dels animals de l’espai públic, la façana d’un edifici, 
del mobiliari urbà o dels llocs destinats a tal fi així com l’incompliment de 
l’establert amb l’article 23 d’aquesta Ordenança. 

i) Permetre l’entrada d’animals als establiments relacionats a l’article 26 
d’aquesta Ordenança. 

j) Conduir un animal potencialment perillós si s’és menor de setze anys. 
k) Alimentar els gats ferals a l’espai públic, llevat que s’hagi constituït la 

corresponent colònia. 
l) Alimentar ocasionalment gats ferals en espais privats. 
m) Qualsevol altra acció o omissió contrària a les disposicions d’aquesta 

Ordenança que no estigui tipificada com a greu o molt greu. 

 
Article 71. Infraccions greus 
 
71.1. Són infraccions administratives greus objecte de la potestat sancionadora de 
l’òrgan que correspongui del Departament de la Generalitat de Catalunya amb 
competència en matèria de medi ambient, les infraccions greus previstes en el Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals (TRLPA), o normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, 
si els comporta risc greu per a la salut. 

b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les 
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o 
no tenir-lo diligenciat per l'Administració competent. 
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c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els 
tractaments obligatoris. 

d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits 
establerts en el títol IV del TRLPA. 

e) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen 
autoritzat. 

f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han estat 
inscrits en el Registre de nuclis zoològics. 

g) Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control 
veterinaris. 

h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària 
s'estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals 
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves 
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi 
ambient. 

i) Fer tir al colom. 
j) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions a què fa referència 

l'article 24.1.c) del TRLPA (desparasitats, sense símptomes aparents de 
patologies psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es 
venen ni els seus progenitors, malalties hereditàries diagnosticables. A més, 
els animals de companyia s'han de vendre esterilitzats, d'acord amb el que 
preveu l'article 11.3 del TRLPA, i s'han de vendre identificats els animals per 
als quals la identificació és obligatòria d'acord amb l'article 15 del TRLPA). 

k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals. 
l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències 

greus per a la salut. 
m) Fer matances públiques d'animals. 
n) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres 

assimilables. 
o) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles. 
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut 

o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i 

l'exhibició pública d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars 
d'espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per 
tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol. 

r) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, 
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en 
l'annex del TRLPA amb la categoria C, i també de parts, d'ous, de cries o de 
productes obtinguts a partir d'aquests exemplars. 

r bis) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la 
taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria D, i 
també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests 
exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats. 
s) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics. 
t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 

d'instal·lacions que allotgin animals. 
u) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut. 
v) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap 

risc per a l'animal. 
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w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és 
prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel 
departament competent en matèria de medi ambient. 

x) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.4 del TRLPA de procurar el 
benestar dels animals emprats en curses una vegada finalitzada la seva 
participació en aquestes curses. 

y) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals 
que no estan identificats i registrats en el Registre d'animals de competició. 

y bis) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, 
especificats en l'annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es 
declaren les espècies de caça i pesca i s'estableixen les normes per a la seva 
protecció, o bé en la norma que el substitueixi, llevat dels casos reglamentats o 
autoritzats. 
z) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any. 
z bis) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els 
supòsits determinats legalment. 

 
71.2. Són infraccions administratives greus objecte de la potestat sancionadora 
prevista en aquesta Ordenança, les infraccions greus previstes en la Llei 10/1999, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, o 
normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que 
alberguin gossos potencialment perillosos. 

b) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil. 
c) Fer activitats d'ensinistrament sense acreditació professional oficial. 
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els 

centres de cria. 
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts 

comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general. 
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades 

judicialment o governativament de tenir-ne. 
 
71.3. Són infraccions administratives greus objecte de la potestat sancionadora 
prevista en aquesta Ordenança, les infraccions greus previstes en la Llei 50/1999, de 
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, o normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

a) Deixar anar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 
necessàries per evitar que s’escapi o que s’extraviï. 

b) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal. 
c) Ometre la inscripció en el Registre. 
d) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no 

subjecte amb una cadena. 
e) Transportar animals potencialment perillosos vulnerant el que disposa l’article 

10 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 

f) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida 
per les autoritats competents o els seus agents, amb vista al compliment de 
funcions que estableix la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 
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jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, així com el 
subministrament d’informació inexacta o de documentació falsa. 
 

71.4. Són infraccions administratives greus objecte de la potestat sancionadora 
prevista en aquesta Ordenança, sempre que la competència sigui municipal, les 
infraccions greus previstes en la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, o 
normativa que el substitueixi, que són les següents: 

 
a) La tinença en una explotació d’animals de producció la identificació de la qual 

sigui obligatòria d’acord amb la normativa aplicable, i no pugui ser establerta 
mitjançant cap dels elements d’identificació que preveu la normativa específica 
d’identificació, o la tinença de més d’un 10 per cent d’animals, en relació amb 
els animals que es tinguin o, en el cas d’animals de producció, en relació amb 
els que pertanyen a l’explotació, quan la identificació sigui obligatòria d’acord 
amb la normativa aplicable i li manqui algun dels elements que preveu la 
normativa específica esmentada. 

b) L’inici de l’activitat en una explotació d’animals de nova instal·lació, o 
l’ampliació d’una explotació existent, sense comptar amb l’autorització 
administrativa prèvia o sense la inscripció al registre corresponent. 

c) La falta de comunicació de la mort de l’animal de producció, quan la 
comunicació estigui exigida per la normativa aplicable. 

d) La falta de notificació pels escorxadors de les entrades i els sacrificis d’animals 
procedents de zones afectades per una epizoòtia o zoonosi, i també, si 
s’escau, per part del veterinari de l’escorxador. 

e) L’ocultació, la falta de comunicació, o la seva comunicació passant del doble 
del termini establert, de malalties dels animals que siguin de declaració o 
notificació obligatòria, sempre que no tinguin el caràcter d’especial virulència, 
extrema gravetat i ràpida difusió, ni es tracti de zoonosis. 

f) La declaració de dades falses sobre els animals de producció que es tinguin, 
en les comunicacions a l’autoritat competent que preveu la normativa 
específica. 

g) La falta de llibres de registres que siguin preceptius, o la seva extensió sense 
emplenar les dades que siguin essencials per comprovar el compliment de les 
normes en matèria de sanitat animal, i que no estigui tipificada com a falta lleu. 

h) L’oposició, l’obstrucció o la falta de col·laboració a l’actuació inspectora i de 
control de les administracions públiques, quan impedeixi o dificulti greument la 
seva realització, i també el subministrament als inspectors, expressament, 
d’informació inexacta. 

i) L’etiquetatge insuficient o defectuós, d’acord amb la normativa aplicable, dels 
pinsos, premescles, additius, matèries primeres, substàncies i productes 
emprats en l’alimentació animal, quan l’incompliment comporti un risc per a la 
sanitat animal. 

j) L’elaboració, fabricació, importació, exportació, distribució, comercialització, 
transport i recomanació o prescripció d’ús de pinsos, premescles, additius, 
matèries primeres, substàncies i productes emprats en l’alimentació animal, o 
productes zoosanitaris diferents dels medicaments veterinaris, en condicions 
no permeses per la normativa vigent, o l’ús dels quals hagi estat expressament 
prohibit o restringit, quan l’incompliment comporti un risc per a la sanitat animal. 

k) L’ús o la tinença en l’explotació o en locals annexos de pinsos, premescles, 
additius, matèries primeres, substàncies i productes emprats en l’alimentació 
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animal o productes zoosanitaris diferents dels medicaments veterinaris, en 
condicions no permeses per la normativa vigent, o l’ús dels quals hagi estat 
expressament prohibit o restringit, quan l’incompliment comporti un risc per a la 
sanitat animal. 

l) La introducció al territori nacional o la sortida d’aquest, amb finalitats 
comercials, d’animals, productes d’origen animal, productes per a l’alimentació 
animal o productes zoosanitaris diferents dels medicaments veterinaris, sense 
autorització, quan aquesta sigui necessària i preceptiva, o incomplint els 
requisits per a la seva introducció, inclòs el control veterinari en frontera en els 
casos en què sigui necessari, sempre que no es pugui considerar falta molt 
greu. 

m) La introducció al territori nacional d’animals, productes d’origen animal o 
productes zoosanitaris diferents dels medicaments veterinaris, fent ús de 
certificació o documentació sanitària falsa, sempre que no es pugui considerar 
falta molt greu. 

n) La venda o posada en circulació, amb una destinació diferent del consum 
humà, d’animals sospitosos o malalts diagnosticats de tenir una malaltia que 
sigui de declaració o notificació obligatòria, o dels seus productes, derivats o 
subproductes, quan n’estigui establerta la prohibició expressa, sempre que no 
estigui tipificat com a falta molt greu. 

o) L’incompliment o la transgressió de les mesures cautelars adoptades per 
l’administració per a situacions específiques, per tal d’evitar la difusió de 
malalties o substàncies nocives, o de les mesures sanitàries adoptades per 
l’administració per a la prevenció, lluita, control o eradicació de malalties o 
substàncies nocives, o la resistència a la seva execució, quan no estigui 
tipificat com a falta molt greu. 

p) El subministrament als animals, o l’addició als seus productes, de substàncies 
a fi de corregir defectes, mitjançant processos no autoritzats, o per amagar una 
malaltia o alteració en animals, o per emmascarar els resultats dels mètodes de 
diagnòstic o detecció de residus. 

q) L’omissió de les anàlisis, proves i tests de detecció de les malalties a les quals 
s’han de sotmetre els animals que no es destinin al consum humà, i també la 
no realització als laboratoris designats per l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma, o l’omissió dels controls serològics establerts per la normativa 
d’aplicació en cada cas, o la seva realització incomplint els terminis, requisits i 
obligacions imposats per la normativa vigent. 

r) L’extracció dels materials especificats de risc en relació amb les encefalopaties 
espongiformes transmissibles dels animals, per subjectes no autoritzats o en 
centres no permesos per la normativa vigent, o l’incompliment de les 
obligacions previstes en la normativa vigent sobre tractament dels materials 
esmentats especificats de risc previ a la seva destrucció. 

s) L’extracció dels materials especificats de risc en relació amb les encefalopaties 
espongiformes transmissibles dels animals, incomplint les condicions 
tecnicosanitàries exigides o no respectant les autoritzacions administratives 
corresponents. 

t) L’abandonament d’animals, dels cadàvers o de productes o matèries primeres 
que comportin un risc sanitari per a la sanitat animal, per a la salut pública o 
contaminin el medi ambient, o la seva tramesa a destins que no estiguin 
autoritzats, sempre que no estigui tipificat com a falta molt greu. 
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u) La falta de desinfecció, desinsectació i les mesures sanitàries que s’estableixin 
per reglament, per a explotacions i mitjans de transport d’animals. 

v) La utilització de documentació sanitària defectuosa per al moviment i el 
transport d’animals, o la falta d’identificació dels animals transportats, en els 
casos en què la identificació sigui obligatòria, en un nombre superior al 10 per 
cent de la partida. 

w) L’absència de la documentació sanitària exigida per al moviment i transport 
d’animals, o la no correspondència d’aquesta amb l’origen, la destinació, el 
tipus d’animals o l’àmbit territorial d’aplicació, quan no estigui tipificat com a 
falta lleu. 

x) L’emplenament, pels veterinaris oficials, autoritzats o habilitats per fer-ho, dels 
documents oficials per al transport d’animals que se sospiti que estaven 
afectats per una malaltia de declaració o notificació obligatòria, o d’animals 
afectats per una malaltia d’aquesta classe, o estiguin localitzats en zones 
sotmeses a restriccions de moviments d’animals, sempre que no estigui 
qualificat de falta molt greu. 

y) L’incompliment pels tècnics de la cura sanitària dels animals o, en el cas de 
productes zoosanitaris diferents dels medicaments veterinaris, per les persones 
responsables de controlar-los i, fins i tot, d’elaborar-los, de les obligacions 
sanitàries que els imposi la normativa aplicable, quan comporti un risc per a la 
sanitat animal. 

z) La reincidència en la mateixa infracció lleu l’últim any. El termini comença a 
comptar des de l’endemà del dia en què adquireixi fermesa la resolució. 

aa) El sacrifici d’animals sospitosos o afectats per malalties infectocontagioses o 
parasitàries sense l’autorització corresponent. 

 
Article 72. Infraccions molt greus 
 
72.1. Són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat sancionadora 
de l’òrgan que correspongui del Departament de la Generalitat de Catalunya amb 
competència en matèria de medi ambient, les infraccions molt greus previstes en el 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals (TRLPA), o normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt 
greus per a la salut. 

b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats per l'article 11.2 del 
TRLPA. 

c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin 
comportar danys greus. 

d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc sense 
l'autorització corresponent del departament competent en matèria de medi 
ambient. 

e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, 
d'animals de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar 
una alteració ecològica greu. 

f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense 
control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per 
aquesta Llei. 
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g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en 
aquest tipus d'actes. 

h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els 
perjudicis als animals són molt greus. 

i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i 
l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la 
fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o 
en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat 
espanyol. 

j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, 
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en 
l'annex del TRLPA 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. 
 
72.2. Són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat sancionadora 
prevista en aquesta Ordenança, les infraccions molt greus previstes en la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, o 
normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

a) Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades. 
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que 

s'estableixen legalment. 
 
72.3. Són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat sancionadora 
prevista en aquesta Ordenança, les infraccions molt greus previstes en la Llei 50/1999, 
de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, o normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 

a) Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie i qualsevol 
gos; s’entén com a animal abandonat tant el que vagi preceptivament 
identificat, com el que no porti cap identificació sobre el seu origen o el 
propietari, sempre que no vagin acompanyats de cap persona. 

b) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
c) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o un animal potencialment 

perillós a qui no en tingui llicència. 
d) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o amb finalitats prohibides. 
e) Ensinistrar animals potencialment perillosos per a qui no tingui el certificat de 

capacitació.  
f) Organitzar o fer concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals 

potencialment perillosos, o participar-hi, destinats a demostrar l’agressivitat 
dels animals. 

 
72.4. Són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat sancionadora 
prevista en aquesta Ordenança, sempre que la competència sigui municipal, les 
infraccions molt greus previstes en la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, o 
normativa que el substitueixi, que són les següents: 
 



 51 

a) Les infraccions greus que preveuen els apartats 1, 3, 5, 6 i 25 de l’article 84 de 
la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal (correspon als apartats a), c), e), 
f) i y) de l’article 72.4 d’aquesta Ordenança), que puguin produir un risc per a la 
salut de les persones. 

b) L’ocultació o la falta de comunicació de casos de malalties dels animals que 
siguin de declaració obligatòria, quan es tracti de zoonosi, o de malalties que 
es presentin amb caràcter epizoòtic, sempre que tinguin una especial 
virulència, extrema gravetat i ràpida difusió. 

c) La fabricació no autoritzada, la falsificació, manipulació o utilització fraudulenta 
de les marques identificatives dels animals o dels documents d’identificació que 
els emparen, o dels llibres de registre de les explotacions, que estableix la 
normativa específica que en regula la identificació i el registre. 

d) Subministrar documentació falsa, expressament, als inspectors de 
l’Administració. 

e) Les infraccions greus previstes als apartats 9, 10 i 11 de l’article 84 de la Llei 
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal (correspon als apartats i), j) i k) de 
l’article 72.4 d’aquesta Ordenança), quan l’incompliment comporti un risc per a 
la salut pública. 

f) Les infraccions greus previstes als apartats 12 i 13 de l’article 84 de la Llei 
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal (correspon als apartats l) i m) de l’article 
72.4 d’aquesta Ordenança), quan suposin un risc per a la salut humana, la 
sanitat animal o el medi ambient. 

g) La destinació per a consum humà d’animals o productes d’origen animal, quan 
n’estigui establerta la prohibició expressa. 

h) La venda, o simplement la posada en circulació, d’animals sospitosos o malalts 
diagnosticats de patir d’una epizoòtia de les considerades a l’apartat 14 de 
l’article 85 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal (correspon a 
l’apartat n) d’aquest article), de la qual pugui derivar la introducció de la malaltia 
en altres explotacions o zones lliures d’aquesta, llevat que se n’autoritzi 
expressament el trasllat a una indústria de transformació de cadàvers. 

i) La manipulació, el trasllat o la disposició en qualsevol forma dels animals, 
productes d’origen animal, productes per a l’alimentació animal o productes 
zoosanitaris diferents dels medicaments veterinaris, cautelarment intervinguts, 
o l’incompliment de les mesures d’intervenció. 

j) L’omissió de les anàlisis, proves i tests de detecció de les malalties als quals 
s’hagin de sotmetre els animals amb destinació al consum humà, i també la no 
realització en els laboratoris designats per l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma. 

k) L’incompliment de l’obligació d’extracció, tenyida o marcatge de tots els 
materials especificats de risc en relació amb les encefalopaties espongiformes 
transmissibles, pels que estiguin obligats al seu compliment i autoritzats a la 
seva realització. 

l) L’abandonament d’animals o dels cadàvers, diagnosticats prèviament de patir 
una malaltia de les considerades a l’apartat 15 l’article 85 de la Llei 8/2003, de 
24 d’abril, de sanitat animal (correspon a l’apartat o) d’aquest article). 

m) La utilització de documentació sanitària falsa per al moviment i el transport 
d’animals. 

n) El transport d’animals, malalts o sospitosos, que puguin difondre malalties d’alt 
risc sanitari. 
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o) L’emplenament, pels veterinaris oficials, o pels autoritzats o habilitats per fer-
ho, dels documents oficials per al transport d’animals procedents d’una 
explotació o instal·lació on s’hagi diagnosticat una malaltia de declaració o 
notificació obligatòria i que tinguin caràcter epizoòtic, sempre que tinguin una 
especial virulència, extrema gravetat i ràpida difusió, i siguin capaços de causar 
un dany evident a la sanitat animal o a la salut pública. 

p) Realització de diagnòstic o anàlisis de malalties sotmeses a programes 
nacionals d’eradicació, per part de laboratoris no reconeguts expressament per 
l’autoritat competent en matèria de sanitat animal. 

 
Capítol II. EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA MUNICIPAL 
 
Article 73. Potestat sancionadora i òrgans competents 
 
73.1. Per imposar les sancions tipificades en aquesta normativa se seguirà el 
procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de novembre sobre el 
procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat i 
també la Llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 
73.2. Es tindrà en compte el que disposa el Decret 83/2002, de 5 de març, pel qual es 
regulen els requisits i les condicions per a la participació de les associacions de 
protecció i defensa dels animals en el procediment sancionador. 
 
73.3. La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta 
Ordenança correspondrà a l’Alcaldia o al regidor que tingui expressament delegada 
aquesta matèria, tret dels següents supòsits: 
 

a) Per a aquelles accions o omissions tipificades com a greus i molt greus que 
afectin la tinença de gossos potencialment perillosos, correspon al Ple, d’acord 
amb el previst a l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, en la redacció donada per la 
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. 

 
b) Per a aquelles accions o omissions tipificades com a greus i molt greus pel 

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, d’acord amb el seu article 51 correspon: 

 
- En el cas de les infraccions relatives a la fauna salvatge autòctona: 

o Al director o a la directora dels serveis territorials del departament 
competent en matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions 
lleus o greus. 

o Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria 
de medi ambient, si es tracta d'infraccions molt greus. 

- Per a la resta d’infraccions: 
o Al director o a la directora dels serveis territorials del departament 

competent en matèria de medi ambient, si es tracta d'infraccions 
greus. 

o Al conseller o consellera del departament competent en matèria de 
medi ambient, si es tracta d’infraccions molt greus. 
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c) Per a aquelles accions o omissions tipificades per la Llei 8/2003, de 24 d’abril, 

de sanitat animal, en matèria de competència no municipal, correspondrà a 
l’òrgan que estableixi la normativa d’aplicació per a cada administració 
competent. 

 
Article 74. Delegació de competència 
 
L’Alcaldia podrà delegar les seves competències en altres òrgans de la corporació en 
els termes i condicions fixats per la normativa de règim local. 
 
Capítol III. SANCIONS I MESURES CAUTELARS 
 
Article 75. Sancions i altres responsabilitats 
 
75.1. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta Ordenança, 
incloses les previstes en l’article 70.5, i al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, poden ser 
sancionades: 
 

a) Amb multes de 100,00 a 400,00 euros les considerades lleus. 
b) Amb multes de 401,00 fins a 2.000,00 euros les considerades com a greus 
c) Amb multes de 2.001,00 fins a 20.000,00 euros les considerades com a molt 

greus. 
 
75.2. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta Ordenança, 
a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i 
a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, poden ser sancionades: 
 

a) Amb multes de 60,10 a 150,25 euros les considerades lleus. 
b) Amb multes de 150,25 fins a 1.502,53  euros les considerades com a greus. 
c) Amb multes de 1.502,53 fins a 30.050,61 euros les considerades com a molt 

greus. 
 
75.3. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta Ordenança i 
a la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, poden ser sancionades: 
 

a) Amb multes de de 600,00 a 3.000,00 euros les considerades lleus, o 
advertiment. 

b) Amb multes de 3.001,00 a 60.000,00 euros les considerades com a greus. 
c) Amb multes de 60.001,00 a 1.200.000,00 euros les considerades com a molt 

greus. 
 
L’advertiment només s’imposa si no hi ha hagut frau i en els últims dos anys el 
responsable no hagi estat sancionat en la via administrativa per la comissió de 
qualsevol altra infracció de les que preveu aquesta Llei. 
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En tot cas, el límit superior de les multes previstes en aquest article pot superar fins i 
tot el doble del benefici obtingut per l’infractor, quan aquest benefici excedeixi la 
quantia màxima de la multa. 
 
75.4. La imposició d’una sanció no exclou la responsabilitat civil de la persona 
sancionada ni la indemnització que se li pugui exigir per danys i perjudicis. 
 
75.5. D’acord amb el previst a l’article 46.4 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, 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.  
 
Article 76. Criteris de graduació de les sancions 
 
76.1. En la imposició de les sancions es tindrà en compte per graduar la quantia de les 
multes els següents criteris: 
 

a) La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció 
comesa, tant a persones com a animals. 

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 

c) La reiteració o 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. 

  
76.2. 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 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. 
 
76.3. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions 
administratives, tipificades en diferents normes, s’imposarà la sanció de major quantia, 
sent competent per resoldre l’expedient, l’òrgan en el qual resideixi la potestat 
sancionadora. 
 
Article 77. Concurrència de sancions 
 
No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penal o 
administrativament, en els casos que s’apreciï identitat del subjecte, fet i fonament. 
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Article 78. Prescripció 
 
78.1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt 
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. 
 
78.2. Els terminis de prescripció de les sancions 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 79. Comís 
 
79.1. Mitjançant els seus agents, l’Administració pot comissar els animals objecte de 
protecció en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions d’aquesta Ordenança. El fet de no disposar de les autoritzacions 
pertinents o de no complir els requeriments o les obligacions i prescripcions 
contingudes en aquesta Ordenança pot ser raó suficient perquè l’Administració comissi 
temporalment els animals fins que els seus titulars resolguin el problema o compleixin 
els requeriments i condicions que se’ls imposin amb caràcter cautelar. 
 
79.2. 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. Els animals comissats definitivament 
s’han de cedir preferentment a tercers en adopció, i ser sacrificats només en última 
instància. 
 
79.3. Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l’apartat 1 i les actuacions 
relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció. 
 
Article 80. Altres mesures sancionadores i de prevenció 
 
80.1. Les infraccions greus o molt greus poden comportar la clausura de l’establiment i 
la suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença i la conducció 
d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació com a ensinistrador. 
 
80.2. Quan sigui necessari, es pot ordenar com a mesura accessòria, i sempre sota 
criteri facultatiu, l’esterilització o el sacrifici dels animals potencialment perillosos. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera 
 
Els règims d’inspecció i sanció regulats en aquesta Ordenança s’apliquen sense 
perjudici dels establerts per altres normes sectorials. 
 
Segona 
 
En tot allò no regulat per la present normativa s’estarà al que disposi el Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos considerats 
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potencialment perillosos, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de 
la tinença d’animals potencialment perillosos i la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, i reglaments que les desenvolupen, o posterior normativa d’aplicació. 
 
Tercera 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança que per raons de sistemàtica incorporen 
preceptes de la legislació vigent s’entén que són automàticament modificats en el 
moment en què es produeix la modificació d’aquesta legislació. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquest reglament es deroguen totes les disposicions 
municipals d’igual o inferior rang que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles 
amb el seu contingut. 
 
Expressament es deroga la totalitat del Text refós de l’Ordenança general de tinença i 
control d’animals de Matadepera, aprovat pel Ple de 30 de juliol de 2012, elevat a 
definitiu mitjançant el Decret d’Alcaldia 372 de 19.10.2012, publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província amb número de registre 022012024075 de 31.10.2012 i 
en vigor des del 10 de novembre 2012. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Les limitacions a la tinença d’animals incorporades per aquesta Ordenança que 
preveuen els Títols II i VI són efectives des de la seva entrada en vigor pel que fa 
animals de nova adquisició però no s’apliquen als animals adquirits amb anterioritat. 
 
La prova de l’adquisició amb anterioritat a la entrada en vigor d’aquesta Ordenança 
correspon al titular de l’animal. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sempre i quan hagi transcorregut el 
termini de 15 dies que s’estableix als articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
Defensa : 
 
La regidora de Governació, senyora Montserrat  Royes i Vila, diu : “Respecte a 
aquesta ordenança, és cert que vostès ja tenen coneixement perquè van ser 
convocats a  l’oportuna reunió  després d’haver-les donat trasllat de l’ordenança 
complerta encara de forma provisional, amb lo qual es podrien fer esmenes.  No hi va 
haver cap esmena, el dia que ens vam reunir  no va comparèixer el senyor Pizà  però 
se li va donar trasllat, se’l va trucar fins i tot, per veure si tenia alguna cosa a al·legar, 
amb lo qual dono per descomptat que tothom està d’acord amb  el contingut d’aquesta 
ordenança.   
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Tot i així, he preparat un resum perquè quedi constància, si no de tota ordenança, que 
ja els hi he dit que té 80 articles més tres disposicions addicionals, una disposició 
derogatòria, una altra transitòria i una altra final, amb lo qual amb aquests 80 articles i 
aquestes disposicions últimes, el que he fet ha sigut un resum que ara exposaré. 
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el text refós de l’ordenança general de tinença i 
control d’animals de Matadepera el 30 de juliol de l’any 2012, que va entrar en vigor  el 
10 de novembre del mateix 2012.  Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 335, d’1 de 
juliol del 2016, es va iniciar l’expedient administratiu per aprovar una  nova ordenança 
general de tinença i control d’animals de Matadepera.   
 
Els principals objectius de l’aprovació d’aquesta nova ordenança són : en primer lloc 
actualitzar l’ordenança amb les novetats normatives posteriors a l’anterior ordenança 
de l’any 2012,  amb la finalitat d’assolir una major seguretat jurídica en la seva 
aplicació.  En segon lloc, introduir limitacions a la tinença d’animals  tant pel que fa als 
domèstics com, especialment als animals salvatges, tenint en compte la seva 
perillositat i la protecció d’aquests últims pel conveni sobre el comerç internacional  
d’espècies amenaçades  de fauna i flora silvestre, amb la finalitat d’afavorir la seva 
protecció i benestar, així com una millor convivència entre els veïns del municipi. 
 
Finalment s’ha aprofitat  aquesta ordenança per millorar la redacció  d’alguns articles i 
regular alguns aspectes que ja preveia  la normativa vigent i que no recollia l’anterior,  
com ara el fet d’afegir les fures com animals de companyia, també incloure infeccions 
previstes legalment però no recollides a l’anterior ordenança i d’altres de menor 
rellevància.   
 
Per assolir aquests objectius, la nova ordenança inclou previsions en relació als 
aspectes següents : s’afegeix un article destinat únicament a incloure les definicions 
legals dels diferents conceptes que tracta l’ordenança,  s’inclouen limitacions al 
nombre d’animals domèstics per habitatge, es regula la captura de gossos, gats i fures 
ensalvatgits,  es regulen les colònies de gats.  També és regula l’ús dels animals en 
espectacles i certàmens, s’inclouen importants limitacions a la tinença d’animals 
pertanyents a la fauna salvatge, i  es regulen els nuclis zoològics que requereixin d’una 
llicència municipal prèvia a la inscripció del registre de nuclis zoològics de la 
Generalitat.   
 
Finalment comentar  que en lloc de refondre l’anterior ordenança s’ha optat per fer-la 
del tot nova. 
 
Només un apunt. Apart del resum que he fet com poden veure aquesta ordenança el 
que fa és protegir els animals tant domèstics com els que són de fauna salvatge i 
també naturalment,  protegeix a les persones de segons quines actuacions d’aquests 
animals.  Amb lo qual penso que és una ordenança molt compensada  que ens 
protegeix a uns i als altres.  També dir que es protegeix naturalment, el maltractament 
als animals.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, manifesta la seva 
conformitat amb l’ordenança, la qual preveu molts aspectes de la normativa.   
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Assenyala que s’han fet canvis positius, incloent regulació dels animals salvatges força 
interessant,  etc.  
 
Recorda que a les diferents reunions que van mantenir  es va tractar d’una manera 
genèrica el tema de les sancions per controlar  la brutícia del carrer produïda per  gats 
i gossos, però es va deixar en standby perquè els municipis que inicialment volien 
engegar aquest sistema, l’havien deixat parat. (Únicament el de Parets  havien tirat 
endavant).  
 
Expressa la voluntat de vot favorable. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, s’expressa de la següent 
manera : “Es podria dir que és una definició sobre una de les condicions  del consistori 
de  gestionar el dia a dia d’un municipi i dels habitants que resideixen en ell.  És per 
tant molt bo que de tant en tant es treballi pel benestar dels que també són residents 
però que no són persones, que són animals, i que també tenen els seus drets i quan 
és d’una manera tan treballada i consensuada, encara que jo  hagués faltat a una de 
les reunions. 
 
En termes generals, pel que és la meva opinió,  a nivell com a essers humans queda 
moltíssim per fer en el que seria el tracte amb els animals i com els considerem. 
 
Aquesta ordenança no és que se’m quedi curta ni molt menys,  perquè hi ha moltes 
millores com per exemple que no hi càpiga la cursa de rucs, que al meu parer era una 
exposició  dels animals bastant soferta per a ells.  Per a mi queda molt per fer i 
aquesta ordenança són passos petits o grans, cadascun ho pot veure com vulgui,  
però en relació als animals, per petits que siguin els passos  sempre són passos cap 
endavant. 
 
En el meu cas no podria estar més d’acord i endavant amb l’ordenança, i enhorabona 
a tots els grups per haver-la consensuat.” 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que és una bona 
iniciativa, s’alegra de que s’hagin  fet les pertinents modificacions o incorporacions per 
tal que la gent es conscienciï del que té a casa, que no només és una mascota. 
 
Manifesta que donarà suport perquè ha estat molt informada i ha seguit a prop 
l’elaboració de l’ordenança,  
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes  Vila,  Quico Sala Soriano, M. Carme 
Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí 
Bosch Muntal i Pol Roura Marmol), grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i 
Abelardo Gil Leyva), grup polític PP (M. Rosa 
 Boix Solanes i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
REGIDORIA DE FESTES  
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5.- MODIFICACIÓ D’UNA DE LES DUES DATES DE FESTES LOCALS DE 
MATADEPERA PER A L’ANY 2017 
 
Dictamen: El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 de juliol de 2016, va acordar el 
següent: 
 
Primer.- Proposar per a l’any 2017 com a festes locals de caràcter retribuït i no 
recuperable en el municipi de Matadepera, els dies següents: 
 

- Divendres,  20 de gener de 2017, per commemorar Sant Sebastià. 

- Dilluns,  28 d’agost de 2017, per commemorar la Degollació de Sant Joan 

Baptista 

 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Director dels Serveis Territorials a Barcelona 
del Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i a 
la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Aquest acord va ser notificat  en data 17 d’agost de 2016, Registre de Sortida núm. 
002082, de 18/08/2016 al Director dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i a la 
Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Matadepera.  
 
El dia 20 de setembre de 23016 la  Tècnica de Cultura informa el següent: 
 
“Des  de la comissió organitzadora formada per persones i entitats que participen 
activament de la programació dels actes, s’han valorat aquestes dates i s’ha 
considerat que celebrar la Festa Major en ple mes d’agost suposaria que molta gent es 
trobarien fora del municipi i no podrien gaudir de la festa. Matadepera ja no és un 
poble d’estiueig i els seus habitants marxen del municipi per vacances i es retroben 
amb els veïns, amics i familiars per a la festa major. La festa Major continuar fent 
aquesta funció social, afavoreix el contacte amb els veïns, facilita la relació amb els 
coneguts i és un bon moment per a la convivència i cohesió  de tots els matadeperenc. 
 
CONCLUSIÓ 
Així doncs, a la vista dels antecedents, des de la regidoria de Festes  és proposa que 
la Festa Major 2017 se celebri :  
Del dijous dia 31 d’agost al dilluns 4 de setembre de 2017  
I com a conseqüència d’aquest canvi , és nomeni el dilluns dia 4 de setembre de 2017 
com a dia de festiu local .” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Modificar per a l’any 2017 una de les dues dates assenyalades per acord del 
Ple de l’Ajuntament de data 25/07/2016, com a festes locals de caràcter retribuït i no 
recuperable en el municipi de Matadepera, en la forma següent: 
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- Divendres,  20 de gener de 2017, per commemorar Sant Sebastià. 

- Dilluns 4 de setembre de 2017, per commemorar la Degollació de Sant 

Joan Baptista 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Director dels Serveis Territorials a Barcelona 
del Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i a 
la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Defensa : 
 
La regidora  de Festes, senyora Carme Querol i Badosa,  diu : “Després de les 
consultes fetes a les entitats locals, Amics dels Gegants de Matadepera,  Banda de 
Matadepera, Comissió de Festa Major, etc, hem cregut oportú canviar la data de la 
festa local d’estiu i passar-la del dia 28 d’agost al 4 de setembre.  És a dir en lloc de 
celebrar les festes el cap de setmana del 24 al 28 d’agost, serien del 31 d’agost al 4 de 
setembre. 
 
Per altra banda també hem valorat que algunes activitats que es van celebrar aquest 
any just per aquestes dades com el Classic Car, la baixada de vehicles sense motor, 
graffitis,  exhibició de BTT, van tenir molt poca participació,  creiem per tant, que el 
temps que es dedica l’organització, com els recursos econòmics i humans, voluntariat, 
entitats, brigada, policia i treballadors en general de l’ajuntament,  han d’arribar  al 
màxim de persones possible, amb molta  participació, per això proposem fer aquest 
canvi de dates.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernandez, diu que sembla que hi 
ha consens amb la iniciativa i no solament dels grups parlamentaris sinó del poble i les 
entitats en general.  Creu que és una qüestió de sentit comú perquè del que es tracta 
és de que tothom gaudeixi de les festes i que els esforços que es fan arribin al major 
nombre possible de la població. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font diu que una festa major d’un 
poble ha de ser popular i participativa  per això no té gaire sentit que quan  es celebri 
una festa major no hi hagi poble, que estiguin molts d’ells fora.    
 
Ressalta que efectivament darrere de cada un dels actes hi ha molta gent que hi 
treballa per assolir una festa major per tothom,  com ha sigut aquesta passada per 
molt que hagi estat una participació més baixa, i les entitats i la gent que hi treballa es 
mereixen uns millors resultats.    
 
Donarà suport a la proposta. 
 
La regidora  del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes,  també creu que el 
canvi de data es beneficiós per tothom  perquè sí que és veritat que a la passada festa 
major han hagut actes molt minoritaris, i és una llàstima que tothom que treballa i 
s’involucra en la festa no gaudeixi de la participació massiva de la gent del poble. 
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Expressa la voluntat de vot favorable. 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes  Vila,  Quico Sala Soriano, M. Carme 
Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí 
Bosch Muntal i Pol Roura Marmol), grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i 
Abelardo Gil Leyva), grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes i   grup polític  CUP (Joan 
Pizà Font). 
 
 
 
D) MOCIONS  
 
6.- MOCIÓ DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA EN SUPORT DELS 
ACORDS DE PAU A COLÒMBIA 
 
Moció:  El passat 25 d’agost des de l'Havana el govern de Colòmbia i la guerrilla de 
les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia ( FARC ) van anunciar que havien 
arribat a un acord definitiu de pau per posar fi a més de 50 anys de conflicte intern. 
Aquest compromís, subscrit després de les negociacions que han tingut lloc des de 
2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi a una situació de violència que 
ha causat un nombre de víctimes dolorosament elevat. En aquest sentit, cal destacar 
l’anunci de Nacions Unides per a la validació dels termes pactats, posant en relleu la 
incorporació als acords la necessària visió de gènere, seguint la Resolució 1325 de 
l’ONU sobre el rol fonamental de les dones com a constructores de pau, així com la 
inclusió de l'agenda ètnica, a proposta de les comunitats indígenes i afrodescendent. 
 
Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el 
convenciment que tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot 
trobar vies dialogades per assolir la pau i per garantir la seguretat. En aquest sentit, cal 
valorar l’avenç dels valors universals del diàleg i de la pau, així com tot aprofundiment 
de les vies democràtiques per a la resolució de conflictes, un fet que dona esperances 
als pobles del món que pateixen violència. 
  
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva 
residència a Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o 
indefinida, per motius polítics, econòmics, laborals, acadèmics o d’altres, però tots i 
totes han hagut de sortir d’un país colpit pel conflicte armat i la violència en les seves 
múltiples formes. Aquesta onada migratòria ha estat un element més d’una intensa 
relació que va tenir un episodi important durant l’acollida de centenars d’exiliats i 
exiliades catalanes després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en el temps en 
forma de solidaritat del poble català cap al poble colombià. 
 
Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i també un 
país prioritari de la cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com des 
del Govern de la Generalitat de Catalunya. El municipalisme català a través del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament i el conjunt d’actors de la cooperació 
catalana han mantingut una intensa implicació amb els esforços dels colombians i les 
colombianes per a la construcció de pau, amb la promoció dels drets humans, amb la 
sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el conflicte, i també amb el suport a 
accions d’incidència política per posar-hi fi. Mostra d’aquest compromís ha estat el 
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treball conjunt d’administracions i societat civil a través de la Taula Catalana per la Pau 
i els Drets Humans a Colòmbia. 
  
Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a Colòmbia davant 
dels reptes que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou període de 
postconflicte. 
 
Som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen la consecució 
d’una pau immediata justa i duradora, però estem convençuts i convençudes que és 
un enorme pas endavant en la construcció d’una societat en pau, democràtica i 
respectuosa amb a vida i els drets humans. 
  
Per tot això, des de l’Ajuntament de Matadepera,  es proposa l'adopció dels acords 
següents acords: 
 

 Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els 

representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), 

esperant que aquests siguin l’inici d’una pau estable, justa i duradora a Colòmbia. 

 Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han 

acompanyat aquest procés. 

 Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del 

conflicte armat i continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l’ELN- 

Exèrcit d’Alliberament Nacional. 

 Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a través 

de les organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones d’origen 

immigrant colombià per tal que la població pugui conèixer els continguts dels 

acords de pau i pugui fer seguiment i auditoria al compliment dels mateixos. 

 Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora 

d’implementar els acords de pau, donat que és en l’àmbit local on aquests acords 

caldrà que es facin efectius. 

 Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de 

Colòmbia i al seu consolat a Barcelona per continuar contribuint conjuntament a 

l’aprofundiment i a la consolidació dels camins de la pau, la veritat, la justícia i la 

reparació a les víctimes i garanties de no repetició. 

 Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 

Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 

Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de Colòmbia.     
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L’alcaldessa,  senyora Solsona, diu  : “La setmana passada que teníem la sessió 
informativa, vam proposar aquesta moció.  Mció que entrava de la mà de l’Associació 
Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis de Catalunya  i del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament.   Va ser un moment molt oportú perquè passat 
dos dies estàvem al dia internacional de la pau, i avui justament és el dia que signen 
físicament la pau.  
 
Perquè presentar aquesta moció que avui signen a Cartagena d’Indias?  Tot que sigui 
treballar per la pau i la concòrdia, creiem que és positiu des del món municipal.” 
 
A continuació llegeix el text de la moció. 
 
El regidor del grup polític ERC,  senyor Santi Pavón i Fernàndez manifesta que votarà 
favorablement com no podia ser d’una altra manera a aquesta moció, i que tant de bo 
haguessin molts acords d’aquest tipus per totes les guerres engegades, posant com 
exemple la de Síria, la part més fosca de l’espècie com a essers humans. 
 
D’altra banda felicita el poble colombià per ratificar els acords en un referèndum en el 
que participa tota la població, assegurant que els acords no es quedin en “paper 
mullat”. 
 
La senyora Solsona, es  refereix a la claredat de la pregunta : “Dona suport vostè a 
l’acord final perquè acabi el conflicte i a la constitució d’una pau estable i duradora?” 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu : “Aquests acords de pau 
demostren que sempre i quan i hagi una mínima voluntat política per acabar d’una 
manera pacífica 50 anys de conflicte molt sagnant, s’hauria d’aprendre des d’occident.  
Amb la moció, nosaltres  estarem a favor perquè qualsevol camí cap a la pau, hem 
d’estar a favor.  La violència no porta mes que a la mort, però s’ha de pensar perquè 
passen les coses. 
 
Cap grup de  persones crea una guerrilla, ni batallons, ni grups terroristes perquè sí, 
sempre passa per alguna cosa i les forces armades revolucionaries de Colòmbia, així 
com l’exercit d’alliberació nacional de Colòmbia, que en breu iniciaran converses per la 
pau amb el govern Colombià, s’han creat com autodefenses camperoles davant un 
govern en aquells anys molt repressiu amb les zones mes desfavorides de Colòmbia. 
 
Amb la moció, evidentment estem d’acord, només faltaria una condemna general de la 
violència, no només la violència guerrillera de la jungla, sinó també d’un govern que ha 
estat íntimament lligat  amb el banc d’EEUU i la CIA per controlar una àrea d’influència 
a Sud-Amèrica, que sempre han estat interessats de que no existissin governs no afins 
al seu, i amb això es demostra com van tombar i com van reforçar el cop d’estat de 
Salvador Allende a Xile, per posar un dictador com Pinochet.  
 
Per tant,  des del grup municipal de la CUP podem condemnar tot tipus de violència, i 
sobre tot la violència governamental perquè justament és la menys lícita.” 
  
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que votarà a 
favor de la moció perquè tothom es mereix viure en pau i concordança amb el que té i 
que  tothom ha de tenir pau per viure. 
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Votació:  practicada la votació, s’aprova la moció  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes  Vila,  Quico Sala Soriano, M. Carme 
Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí 
Bosch Muntal i Pol Roura Marmol), grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i 
Abelardo Gil Leyva), grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes i   grup polític  CUP (Joan 
Pizà Font). 
 
 
 
E) INFORMES DE GESTIÓ 
 
7.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
El regidor d’Urbanisme, senyor Nil López Crespo, informa : “Avui s’ha signat l’acta de 
replanteig i d’inici d’obres de la nova prefectura. Una obra que tindrà una durada 
aproximada de 7 mesos, i com podran comprovar els veïns, tindran una lleu afectació 
en les voreres del carrer Joan Paloma, i en algun moment,  ocasionalment, a la Ctra. 
de Terrassa.  Simplement, manifestar que des de l’Ajuntament  estem a disposició dels 
veïns per solucionar qualsevol inconvenient o problema.   
 
Primer es començarà per les obres d’urbanització més petites, donar trasllat de la 
parada del bus i les voreres, i mes endavant es farà l’obra civil més complexa amb 
l’inici de la fonamentació  per fer l’edifici nou.” 
 
La regidora  de Benestar Social, Ensenyament i Festes, senyora Carme Querol i 
Badosa,  diu : “Tocaré les tres àrees meves molt breument.  Simplement agrair a totes 
les persones que any rere any van fer possible la Festa Major, a tot el personal de 
l’Ajuntament, a tot el voluntariat i a la Comissió de Festes.  És una festa que com he dit 
abans hi ha molta gent implicada, molts recursos i per tant  l’objectiu és que arribi a 
tota la població.   
 
Comentar que  hem tingut algun episodi de poca participació  en segons quins actes, 
però per una altra banda també ens consta de gent que va venir específicament pel 
sopar de germanor, es a dir coincidint a mitges vacances, venien a un dels actes més 
multitudinaris. 
 
Pel que fa al voluntariat, la propera setmana, el 6 d’octubre,  es farà la presentació 
dels cursos que començaran el 17 d’octubre, que enguany s’ha avançat ja que sempre 
es feia un cop iniciat el curs escolar, però aquest any s’ha decidit fer-ho abans perquè 
hi ha algunes activitats que han sortit a última hora i que no podien estar dintre del 
programa, per això,  ha calgut fer la presentació.  Es van tancar les matrícules, em 
consta que no hi ha pràcticament ningú amb llista d’espera, vol dir que s’ha pogut 
donar resposta a totes  les persones que han sol·licitat fer les nostres activitats. 
 
En quant a les escoles, comentar que l’activitat  escolar ha començat amb tota 
normalitat, tant els centres públics Torredemer, Ginesta i IES Matadepera, com a la 
concertada Montcau, l’escola bressol i l’escola de música.” 
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El regidor de Medi Ambient, senyor Marcel.li Bosch i Muntal,  diu : “Tot i no ser un 
projecte propi del municipi, sí que és un projecte en el que el municipi treballa colze a 
colze amb el Consell comarcal i amb la resta d’ajuntaments del Consell Comarcal.  És 
el tema de “Boscos del Vallès”. 
 
El passat dia 22 ens van convocar a una visita d’obres al centre logístic, que està a la 
seva fase final, ens van explicar que la caldera de la Universitat Autònoma que és un 
dels centres  que ha donat viabilitat a aquest projecte, ja està feta i a punt de 
començar a treballar, i la caldera de l’hospital també està en la seva fase final.  
 
El centre logístic ha d’estar acabat aquest proper desembre.  És una bona notícia  i és 
per això que ens convoquen a una reunió sobre mobilització de biomassa  local per 
usos tèrmics i per prevenció d’incendis al Vallès Occidental,  perquè en breu és 
començarà a  veure com la fusta dels nostres boscos, de la nostra franja de protecció, 
de les nostres zones verdes, vagin a un centre logístic de proximitat,  i  possiblement  
aquí a Matadepera des de la regidoria de Medi Ambient, estudiar i treballar la 
possibilitat de tenir una caldera pel nostre municipi.  És un projecte que alguna vegada 
s’ha parlat, que interessa a tothom que ens posem a treballar, i sembla que a finals de 
l‘any que ve,  aquesta roda ja hauria de començar a girar.   Les obres del centre 
logístic acaben al desembre,  estan treballant amb els plecs de condicions per 
adjudicar a la concessionària la gestió del centre, i un cop estigui en marxa, doncs es 
veurà biomassa de proximitat.” 
 
 
 
D) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
8.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
 
No se’n presenten. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Comença el  torn de precs i preguntes el regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón 
i Fernandez. 
 
Primera.- Arran de l’informe  comentat  per la regidora  d’Ensenyament Carme Querol i 
Badosa, el qual assegura que s’ha iniciat  el curs sense cap incidència, diu que va tenir 
noticia d’un brot de possible legionel·la a l’escola Ginesta, que va fer saltar totes les 
alarmes.  Prega informació al respecte. 
 
Segona.- Relacionat amb el Departament de Medi Ambient, pregunta si es tenen 
resultats de la campanya d’esterilització dels porcs senglars. 
 
Tercera.- Sobre la Festa Major, i de manera reincident, com es van resoldre els  petits 
aldarulls  que hi van haver-hi. 
 
A continuació, és la regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes que 
pregunta : 
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Quarta.- Sol·licita  valoració de la Festa Major  i el problema que han suscitat les 
“Farraques”. 
 
Cinquena.- Cotxes que circulen contra direcció. 
 
Sisena.- Diversos trams de voreres  malmesos.  
 
Respostes : 
 
El regidor de Salut, senyor Marcel.li Bosch i Muntal, respon a la pregunta del senyor 
Pavón respecte del tema de la legionel·la : “Pel que fa a la legionel·la, no es pot dir que 
vam tenir brots, però si que a les prèvies que es fan cada any al tractament de les aigües 
com a preventiu dels locals que han estat tancats durant l’estiu,  que és un  tractament 
preventiu  que es fa quan un local ha estat tancat molts dies, però abans del preventiu, 
per saber com a  municipi  el risc que tenim, es fa una presa de mostres prèvia al 
tractament, així sabem segons el resultats, si tenim o no   riscos.  Es fa el tractament i el 
rutinari any rere any, fins  que surten totes les analítiques bé.  
 
Algun cop, d’alguna mostra de les moltes que es prenen (es prenen de tots els terminals 
de cada punt de la xarxa, cada edifici són moltes mostres), s’havia donat algun cas.   És 
llavors quan  es fa el tractament i es pren altra mostra.  Així, les segones mostres després 
del tractament, sempre, al 100%,  són negatives. 
 
Aquest any el que ha passat és que una segona mostra  d’una font del pati de la Ginesta, 
va continuar donant positiu.  Que fem abans i que fem després?  Posteriorment al 
tractament és fa un reforç preventiu, es a dir,  es fa una cloració, s’obren les aixetes cada 
dia perquè el clor corri i això es fa en totes, tant si se sap com si no,  si són positives o 
negatives. 
 
En el cas de la Ginesta, edifici de primària,  quan es  va saber que hi havia una font que 
encara donava positiu, es van  mantenir tots els preventius que hi havien.  Aquesta font 
s’ha mantingut tancada en tot moment fins que hem tingut la certesa de que està bé, i 
avui està bé.  
 
Del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través d’una empresa que 
ens porta  els controls, es va decidir en un moment donat que el director de la Ginesta 
enviés un mail a les famílies explicant-los-hi tot això.   
 
És va decidir que un dia concret faríem una cloració  molt forta a tota la xarxa per garantir 
que el segon anàlisi sortís negatiu, i durant aquell dia la brigada d’obres de l’Ajuntament 
va subministrar aigua embotellada a la ginesta. 
 
Segons ens diuen del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i l’empresa 
que ens gestiona els controls,  no ens hem de preocupar per res.  Actualment estem 
pendents que arribi l’última analítica que serà a finals d’aquesta setmana.  Igualment 
nosaltres continuem amb el reforç preventiu de tenir unes determinades aixetes 
tancades, i per tal d’evitar qualsevol brot, es reforcen protocols i s’estableixen normes de 
prevenció amb els conserges,  molt superiors a les establertes fins ara. 
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Tant del Departament de Salut  com de l’empresa,  no tenim informació al respecte per si 
un cas tinguéssim un estiu com aquest, que molt provablement hagi estat degut a les 
altes temperatures que s’han produït aquest estiu, que normalment  les preses d’aigua 
estan a 15/20º, i les preses d’aigua de la línia de la font està a 29º.  Això és molta calor i 
això és un risc afegit.   
 
De cara a que futurs estius no ens passi lo mateix mentre les escoles estaran tancades, 
establirem uns protocols que reforcin la prevenció els mesos de juliol i agost.” 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, diu que creia que l’alarma 
havia sorgit  en les torres de refrigeració. 
 
El senyor Bosch explica que la legionel.la és perillosa si la respires, si la beus no passa 
res, però és un risc que com a municipi no es pot córrer  i menys per a nens,  per això es 
tanquen les aixetes fins que no s’estigui segur de que tot està bé. 
 
No obstant,  diu que les torres de refrigeració amb aigua sí que tenen un alt risc, però a 
Matadepera no  existeix cap element d’aquest tipus. 
 
La regidora d’ensenyament, senyora Carme Querol i Badosa, assegura que en cap 
moment va haver risc per a la canalla, simplement es va voler consultar amb el 
departament i la direcció de l’escola si feia falta tancar l’escola,   i ens van assegurar que 
no hi havia cap problema, fins i tot  van dir que no hi havia cap risc en beure aigua, però 
que es va decidir tancar les aixetes   durant   24 hores, i  que  els nens beguessin aigua 
embotellada. 
 
Comenta que ha estat un episodi puntual  i controlat ,  que en tot moment s’han seguit els 
protocols de salut conjuntament amb ensenyament i que el mail que es va enviar a les 
famílies va ser purament informatiu però sense cap alarma social. 
 
També assegura que els tècnics municipals, en concret la tècnica d’ensenyament és 
extremadament curosa en el manteniment correctiu  i normatiu de les escoles. 
 
Recorda que alguna vegada que s’ha produït una averia  s’ha  aprofitat per canviar trams 
de canonades, és més,  per evitar que puguin haver-hi problemes  s’extremen les 
precaucions.  No obstant això, també informa que moltes actuacions correctives es fan 
des de l’Ajuntament, però hi ha d’altres,  que depenen del Departament d’Ensenyament. 
 
El senyor Gil pregunta si els controls els ha fet sempre la mateixa empresa, si no ha 
hagut un contra-anàlisi. 
 
El senyor Bosch respon que no perquè realment les analítiques són cultius que es fan a 
laboratori, per això calen 15 dies. 
 
De la valoració de la Festa Major i en concret dels aldarulls ocorreguts, és la regidora de 
Governació, senyora Montserrat Royes i Vila que diu: “Els hi faig un resum dels tres dies 
que hi va haver-hi festa de nit, perquè és obvi que els dies que només va haver-hi festa 
de dia no va haver-hi cap problema. 
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El dijous que hi havia festa a les Farraques,  va anar tot molt be, recordin que els hi vaig 
explicar a l’últim Ple abans de vacances, el dispositiu  tant important que es desplegava 
entre seguretat privada, policia local, mossos d’esquadra, vetlladors (la figura nova 
creada), etc. amb tot això, el dijous va anar força be.  Quan diem força bé fent aquesta 
valoració, no vol dir que no hi vagin haver actuacions mèdiques de trasllat amb la 
ambulància a Terrassa per algun coma etílic i assistències en la pròpia ambulància.  Tot 
això va ser-hi els tres dies dels que parlaré. 
 
També, per descomptat, dic que va anar bé però es van aixecar bastantes actes per 
consumir alcohol a la via pública i per  orinar a la via pública, malgrat que hi havia una 
filera de Poli-clins.  Però, bé no va passar res complicat ni difícil de gestionar. 
 
El divendres podríem dir amb els mateixos paràmetres que va anar força bé, i va haver-hi 
mes gent que dijous però també amb les actuacions mèdiques, amb els trasllats a Mutua, 
les aixecades d’actes per una cosa i per altra,  però no hi va haver-hi cap baralla ni va 
passar res fora del que estic dient.  Que no vull dir normal, perquè això no és normal. 
 
Arribem al dissabte i va començar la festa bé, amb aquests paràmetres, amb això també 
m’estic descuidant, consum d’alcohol  a la via pública, orinar a la via pública per moltes 
cantonades, música alta molestant als veïns, ja no dic a totes les rodalies de les 
farraques i pavelló, sinó que en un radi ampli  de  5, 6, 7 i fins i tot 10 carrers. 
 
A les 6,30 del matí exactament, és quan van començar aquests aldarulls que ningú ja es 
podia pensar que això passés.  Explicaré molt breument i resumit el que va passar.  
 
A la plaça Sant Jordi,  un grup  de un centenar de joves van treure les valles que  
separaven el pàrquing de l’escola de música  i la via de trànsit.  Separat perquè no 
entressin  al pàrquing  i evitar situacions de conflicte.   Van barrar el pas als vehicles que 
passaven  per la via pública, i no només van barrar el pas sinó que van sacsejar i 
atemorir l’automòbil d’uns ciutadans que no podien passar.  
 
La policia va intervenir, van dissoldre els joves, però en el temps que va durar la 
intervenció, la policia va rebre pedres, ampolles, i el divendres es va lesionar un efectiu 
de la policia i el dissabte dos.  Amb lo qual això és el que va passar. 
 
Al final van aconseguir dissoldre’ls, juntament amb el reforç de mossos,  que van pujar 
tres cotxes de Terrassa,  van  identificar algun i van fer l’actuació policial que corresponia.   
 
Fins a les 6,30 no havia passat res fora d’allò que dèiem entre cometes de “normal”.  A 
partir de les 6,30 va passar tot això, va durar ¾ d’hora fins que va estar tot solventat i 
després aquell jovent, fins i tot els que van marxar corrents, anaven  despotricant contra 
la policia i s’ha arribat a la conclusió que era com un joc anar en contra de la policia que 
els havien importunat, sempre en paraules d’ells,  a cada cantonada mentre feien el 
botellón  i  mentre anaven aixecant actes per coses que feien que molestaven als 
ciutadans i que no es podia esperar a que arribés un mal major.  
 
Aquesta és la conclusió que hem arribat nosaltres i també la dels mossos  segons  van 
exposar el seu punt de vista expressat a la reunió mantinguda amb l’alcaldessa i  el cap 
de mossos que era el cap del dispositiu que va actuar aquell dia.  
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Aquests són els fets reals i objectius que van passar, algun ha arribat  al jutjat i les 
actuacions que s’han donat tant policials  com judicials. 
 
Dic l’hora que va passar perquè haig de dir que abans no havien passat coses serioses, 
sigui pel control que hi  havia o sigui perquè la gent tenia ganes de divertir-se, de manera 
“normal”, el que passa és que estàvem desbordats de gent, va venir moltíssima gent.  Jo 
me’ls vaig estar mirant perquè vam sortir amb la policia  i el regidor senyor Marcel·lí, vam 
anar amb la policia una estona fins a les 3,30 de la matinada, per  veure-ho, i va arribar 
un moment que quan veia aquella massa de gent en la que vam anomenar zona zero, 
abans del pavelló, vaig fer una reflexió : sé segur que no tenim empadronats tant jovent 
com hi havia allí, gairebé quadruplicava o quintuplicava la nostra població juvenil, i el que 
dol molt és que la teva policia  estant complint amb la seva tasca,  anem tots, no, tots no, 
el centenar, contra la policia,   perquè no ens deixen fer el botellón al carrer ni posar la 
música alta molestant al veïnat, etc. 
 
Aquesta és la sensació  que ens va transmetre el cap de mossos.  Nosaltres vam veure 
el que vam veure i el que va passar a les 6,30 no el vam presenciar, els policies saben 
com afrontar aquests problemes i jo em crec les conclusions  a les que arriben.” 
 
El senyor Pavón diu que aquestes reflexions ja es van extraure l’any passat i  sembla un 
problema difícil de reconduir. 
 
La senyora Royes, continua dient : “Faré una última reflexió si em permet, senyor Pavón.  
El cap de mossos va dir : us hem posat tots els mitjans que ens ha semblat oportú.  De 
fet hi eren, només ens queda una cosa, només ens queda portar-vos els anti-avalots.  
Ara, celebrar una Festa Major amb els anti-avalots ...., perquè es clar, si els tiren pedres i 
ampolles, bé s’han de poder protegir i no es podien protegir.  És molt trist que en una 
societat com la nostra, passin aquestes coses.  Hem d’estudiar sociològicament el 
perquè.   
 
I cal dir, que hi havia molt jovent que actuaven de forma civilitzada, es clar  que estem 
parlant d’un centenar contra  més de mil, que ho van fer molt bé, que s’han divertit, han 
gaudit de la festa, etc.  Dintre de les farraques no hi va haver cap problema, cap ni un, vol 
dir que són jovent que van a divertir-se, però després tenim altre jovent, sigui fruit de 
l’alcohol , o del que sigui.... 
 
També va explicar el cap de mossos que a Gràcia s’havien descontrolat les festes majors 
i havien els anti-avalots perquè no s’hi veia sortida, i s’ha anat reconduint  i canviant el 
format i ara no fan falta. 
 
El regidor de la CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu que una cosa tan massiva correspon a 
un fet puntual, que mai ha sigut una problemàtica de cada Festa Major.   Concretament 
diu que ell no es va adonar dels fets, i  ressalta  el succeït  com insòlit.  
 
La senyora Royes diu que té la sensació de que les accions fetes per la policia d’intentar 
reconduir als joves de bones maneres perquè  no molestessin, que es divertissin sense 
fer mal, etc. ha fet l’efecte contrari. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, afegeix que li han 
arribat comentaris de joves que havien entrat a cases i s’havien banyat a les piscines. 
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La senyora Royes, diu que no te coneixement d’aquests fets. 
 
La senyora Boix pregunta de qui seria la responsabilitat en el cas que el jove que envaís 
un espai privat patís qualsevol accident. 
 
Tant la senyora Royes com la senyora Querol, responen que si la propietat està 
degudament tancada sense cap accés obert a l’exterior, la responsabilitat sempre seria 
del que  entra a la propietat privada de manera il·lícita.  
 
De la velocitat excessiva dels vehicles, la senyora Royes respon el prec formulat per la 
senyora Boix, tot dient-li que li dona la raó, hi ha carrers que es corre més  del que la 
normativa de trànsit permet,  i si la policia local els detecta mentre incompleixen la norma, 
com qualsevol altre població, se’ls atura i se’ls sanciona. 
 
L’Ajuntament, diu la senyora Royes, que  a banda de sancionar, perquè té el poder de 
fer-ho, és un ajuntament molt protector que posa mesures per evitar que els conductors 
infringeixin la norma  mitjançant els reductors de velocitat als carrers i d’altres elements 
dissuasius.  
 
Del tema de les voreres, dona resposta el regidor d’obres, senyor Pol Roura i Marmol, 
reconeixent que hi ha punts defectuosos, però  que les actuacions són les correctes tot i 
la longitud de voreres del municipi si es te en compte que hi ha  130 Km.  de carrers que 
multiplicat per dos, que són les voreres, donen 260 Km.   
 
Informa que el municipi té un contracte anual per actuacions de voreres, i a més, de les 
noves incorporacions de personal a la  brigada  es dediquen únicament a arreglar 
problemes en la via pública, principalment voreres. 
 
La senyora Solsona, diu que és un tema permanentment actual,  que es treballa de 
manera continuada en ell. 
 
De la campanya d’esterilització dels porcs senglars, el regidor de Medi Ambient, senyor 
Marcel·lí Bosch i Muntal  diu : “El 3 de setembre  vam rebre un mail en el que ens deien 
que retrassaven  una mica el començament de la captura i esterilització de senglars 
físicament, el projecte no ha parat en cap moment,  i explicava el perquè : lògicament pel 
període de vacances,  pel canvi de govern de l’UAB, el rector que és qui signa els 
convenis va canviar i per tant durant el procés d’eleccions  està aturat,  perquè s’ha 
d’esperar que l’Agència espanyola del medicament doni l’autorització, que es passi a la 
comissió  d’ètica experimental d’animals de l’UAB  i  perquè aquesta mateixa comissió es 
passa a la Generalitat com a garantia de que els animals es tractaran amb les màximes 
garanties  de la normativa. 
 
A banda, s’està treballant  amb un conveni de col·laboració amb l’entitat que treballa la 
Giovanna Massei per a que hi treballi permanentment en el projecte, que hi participin de 
manera conjunta els municipis de Terrassa, Sant Cugat i Vacarisses.  Va venir a 
presentar-lo i ara del que es tracta és que no només el presentés sinó que hi treballés. 
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S’estan mantenint reunions amb caçadors, ja que és un tema que els afecta.   En principi, 
dir que en lloc de començar a l’octubre es començarà al novembre però està tot molt 
treballat.” 
 
Afegeix que alguns ajuntaments i alcaldes de municipis afectats per la problemàtica dels 
senglars s’han interessat per la manera com es gestiona el tema a Matadepera. 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les  20,50 hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'alcaldessa-presidenta, amb mi, la secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
 
 
 


