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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS 

 
(Aquesta ordenança incorpora les modificacions aprovades definitivament i publicades 

al BOP de Tarragona núm. 186 d’11 d’agost de 2006) 
 

 
Preàmbul 

Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la tinença, comerç i recollida 
d’animals domèstics de companyia, d’Amposta, per tal de garantir el màxim respecte als 
drets dels animals, el bon nivell de convivència entre animals i persones en el medi urbà 
i el màxim nivell possible de qualitat de vida per a tots. 
La present Ordenança es basa en la Llei 3/1988 de protecció dels animals, la Llei 3/94 
de modificació de la Llei 3/88, la Llei 10/93, que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall, l’Ordre de 29 de 
novembre de 1988, de creació de Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya, i els 
tractats i convenis internacionals signats per l’Estat espanyol en aquesta matèria. Així 
mateix s’aplicarà sense prejudici de l’aplicació de les lleis i normes reguladores actuals i 
les que puguin aprovar-se amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança. 
 

Títol preliminar 
Article 1. 
Són animals domèstics de companyia els que es crien i reprodueixen amb la finalitat de 
viure amb l’home, en especial totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i 
totes les subespècies i varietats de gossos (Canis familiarus). 
Resten exclosos de la regulació d’aquesta Ordenança els animals que es crien per a la 
producció de carn, pell o altres productes útils per a l’home que es regulen per altres 
reglamentacions. També queden exclosos els animals d’experimentació. 
 
Article 2. 
La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està sotmesa a 
l’autorització expressa d’aquest Ajuntament i aquells que segons la Llei 3/88 de 
protecció dels animals corresponguin. En tot cas aquesta està condicionada a què es 
compleixin les condicions següents: 
1) Animals de fauna autòctona. Queda prohibida la tinença d’animals d’espècies 

protegides, excepte les que comptin amb les autoritzacions pertinents. 
2) Animals de fauna no autòctona. 
- La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeixen pel què estableixen els 

tractes i convenis internacionals signats per l’Estat espanyol, per la normativa 
comunitària i pel que perceptua la Llei de protecció dels animals de la Generalitat 
de Catalunya i les disposicions que la desenvolupen. 

- Factura estesa d’acord amb la normativa vigent. 
3) No és permesa la tinença d’animals de manifesta agressivitat o que poden provocar 

enverinaments per la seva mossegada o picada. 
 
Article 3. 
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La tinença d’animals no considerats com a companyia (aus de corral, conills, coloms, 
etc.) es permetrà valorant la repercussió higiènico-sanitària a l’entorn i les molèsties que 
pugui ocasionar als veïns. En el supòsit que per nombre o característiques dels animals 
la seva tinença estigui catalogada com a activitat tipificada, estaran subjectes a les 
llicències i autoritzacions pertinents. 
 

Tinença d’animals domèstics 
Normes de convivència i de tracte amb els animals de companyia. 
 
Article 4. 
L’Ajuntament d'Amposta permetrà la tinença d’animals de companyia sempre que es 
compleixin i s’atenguin les condicions que es fixen en aquests articles: 
1) els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen la obligació de mantenir-

los en adequades condicions higiènico-sanitàries. En aquest sentit hauran d’estar ben 
alimentats, correctament allotjats, i hauran de tenir atencions veterinàries 
periòdiques, les vacunacions o tractaments obligatoris que es determinis per 
l’autoritat municipal o d’un caràcter superior. 

2) L’allotjament de l’animal o animals ha de ser adequat, segons les exigències de la 
seva espècie i al medi on han de viure. D’acord amb aquest precepte, l’Ajuntament 
podrà limitar, previ informe tècnic, el nombre d’animals que es posseeixin. 

3) Que la custòdia d’animals no representi cap situació de perill, risc o incomoditat per 
als veïns, altres persones o animals. 

4) Que les comunitats de veïns-propietaris hagin previst la possibilitat de tinença 
d’animals domèstics en els habitatges i no hi hagi cap impediment sobre això en el 
reglament de les referides comunitats. 

 
Article 5. 
En cas de greu o president incompliment de les condicions establertes en els articles 
anteriors, l’administració municipal podrà disposar mesures correctores i fins i tot 
ordenar el trasllat dels animals al lloc o establiment més adequat, amb les despeses a 
càrrec del propietari. 
 
Article 6. 
De conformitat amb la legislació aplicable queda expressadament prohibit: 
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica 

que els provoqui sofriment o danys injustificats. 
b) Abandonar-los. 
c) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de 

necessitat o per mantenir les característiques de la raça. 
d) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres 

adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals. 
e) Vendre’ls als menors de 14 anys i a incapacitats sense autorització dels que en tenen 

la pàtria potestat o la custòdia. 
f) Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració. 
g) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquestes els poden 

ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractament antinatural, o bé 
pot ferir la sensibilitat de les persones que el contemplen. 
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Article 7. 
Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els vianants no 
prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la 
via pública.  
S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un 
gos vigilant al recinte. 
 
Article 8. 
El posseïdor d’un animal, sens prejudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, 
és responsable dels danys, els prejudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les 
coses, a les vies, espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el què 
estableix l’article 1905 del Codi Civil. 
 

Presència d’animals a la via pública, als establiments públics i als transports públics 
 

Article 9.  
La presència d’animals a la via pública: 
1) a les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la 

identificació censal i la xapa de l’any en curs del Cens d’Animals Domèstics 
d’Amposta. 

2) Els animals de perillositat dels quals sigui raonablement previsible per la seva 
naturalesa o característiques, hauran de circular amb morrió. L’ús de morrió podrà 
ser ordenat per l’autoritat municipal quan les circumstàncies així ho aconsellin i 
mentre durin aquestes. 

3)  Els propietaris de gossos han d’adoptar les mesures necessàries, perquè aquests no 
embrutin amb deposicions fecals i orina les voravies, zones de vianants, mitjançant 
bosses de plàstic, recipients adequats o paper i dipositar-les en cubs d’escombraries. 

4) Queda prohibida la presència d’animals domèstics en parcs infantils i zones de joc. 
5) Queda prohibit alimentar els animals a la via pública. 
 
Article 10. 
En cas que es produeixi infracció d’aquestes normes, els agents de l’autoritat municipal 
podran requerir el propietari o la persona que conduiexi el gos  perquè procedeixi a 
retirar les depositacions de l’animal. Cas de no ser atesos en el seu requeriment, podran 
imposar la denúncia pertinent. 
 
Article 11. 
Presència d’animals en establiments: 
1) Queda prohibida l’entrada de gossos de tota mena a locals destinats a la fabricació, 

emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments o/i begudes. 
2) Els propietaris d’establiments públics de tota mena, tals com hotels, pensions, 

restaurants, bars, cafeteries o similars, poden prohibir l’entrada i permanència de 
gossos en aquest establiment. Encara comptant amb la seva autorització, s’exigirà 
que tinguin el morrió posat i que vagin subjectes per corretja o cadena. 

3) Queda prohibida la circulació i permanència de gossos i altres animals a les piscines 
públiques durant tota la temporada de bany. 
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4) Aquestes limitacions i prohibicions no són aplicables als gossos pigall dels 
invidents. 

 
Recollida d’animals 

Article 12. 
Es considera que un animal és abandonar o vagabund si no du cap identificació de 
l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest cas l’Ajuntament 
es farà càrrec de l’animal fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat. 
 
Article 13. 
El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies. 
1) Si l’animal du identificació, els serveis municipals avisaran al seu propietari, el qual 

disposarà d’un termini de deu dies per recuperar-lo. 
2) Per recuperar un animal el propietari haurà d’acreditar la seva propietat i abonar 

prèviament les despeses que haurà originat l’animal i la taxa fiscal de recuperació 
d’animals. Si una vegada avisat el propietari aquest no abona les taxes en el temps 
estipulat, es considerarà l’animal legalment abandonat. 

 
Article 14. 
Els propietaris de gossos i gats que no vulguin continuar tenint-los, podran lliurar-los a 
la Unitat de Prevenció Zoonosi de l’Ajuntament, sota les condicions que aquesta 
determini i previ pagament de la taxa corresponent. 
 

Cens municipal i identificació dels animals domèstics 
 

Article 15. 
Els propietaris de gossos i gats, i que ho són per qualsevol títol, els han d’inscriure en el 
Cens municipal d’animals domèstics en el termini màxim de tres mesos a partir de la 
data de naixement o adquisició de l’animal. En el moment de la inscripció en el Cens 
serà lliurada al propietari una xapa censal municipal de l’any en curs que l’animal haurà 
de dur permanentment en la corretja o collar quan circuli per la via pública. Aquesta 
xapa haurà de ser renovada cada any, previ pagament de la taxa corresponent. 
Article 16. 
La mort o desaparició de l’animal s’ha de comunicar al Cens municipal d’animals 
domèstics en el termini màxim de quinze dies. 
 
Article 17. 
El canvi d’adreça o de propietari s’haurà de comunicar al Cens municipal d’animals 
domèstics, en el termini màxim de quinze dies. 
 
Article 18. 
Els animals domèstics han de ser identificats obligatòriament per algun dels següents 
sistemes, que s’adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea. 
a) Tatuatge a la pell per un sistema que garanteixi el seu caràcter indeleble. 
b) Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat. 
c) Els altres sistemes que s’estableixin per reglament. 
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La identificació es complementarà mitjançant una placa identificativa en la que 
constaran el nom de l’animal i les dades del propietari. 
 
Article 19. 
Pel que respecta als gats, fins l’1 de gener de 1998 només és obligatòria la identificació 
dels animals provinents d’establiments de cria i venda autoritzats. 
 

Normes sanitàries. 
 

Article 20. 
Tot animal de companyia té dret, i el propietari té el deure d’oferir-li les degudes 
atencions sanitàries. Amb aquesta finalitat, les autoritats administratives podran ordenar 
l’execució de determinades companyes obligatòries per als animals de companyia, de la 
forma i en el moment que es determini. 
 
Article 21. 
Els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals veterinaris han 
de tenir un arxiu  amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament 
obligatori el qual ha d’estar a disposició de l’autoritat competent. 
L’Ajuntament només podrà utilitzar aquestes dades amb finalitat estadística, de 
promoció i prevenció sanitària, i de control dels animals domèstics del municipi. En cap 
cas podran ser cedides per interessos privats o comercials. 
 
Article 22. 
Els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals veterinaris han 
de comunicar a l’Ajuntament tota malaltia de declaració i / o comunicació obligatòria 
perquè, independentment de les mesures higièniques i sanitàries de protecció civil. 
 
Article 23. 
Si un animal cal que sigui sacrificat, s’haurà de fer sota control i responsabilitat d’un 
veterinari, utilitzant un mètode que impliqui el mínim sofriment de l’animal i que li 
provoqui la pèrdua de la consciència immediata. 
 
Article 24. 
Cas que un animal domèstic mossegui o lesioni una persona el seu propietari ha de: 
1) Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona agredida o als seus 

representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin. 
2) Comunicar el fet al Servei de Sanitat en el termini màxim de 24 hores. 
3) Sotmetre l’animal al període d’observació veterinària establert per la Llei en el 

termini màxim de 24 hores. 
Aquesta observació veterinària es podrà fer en una consulta veterinària o en el 
centre que disposi l’Ajuntament d’Amposta, essent les despeses que es generin a 
càrrec del propietari. 

4) Presentar al Servei de Sanitat el comprovant de l’inici d’observació veterinària en el 
termini màxim de 48 hores des que s’hagi produït la lesió i el comprovant de 
finalització de l’observació veterinària en el termini màxim de 48 hores des que 
s’hagi produït. 
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Article 25. 
Si l’animal agressor és rodamón o de propietari desconegut, el Servei de Sanitat es farà 
càrrec de la seva captura i de la seva observació veterinària. 
 

Comerç d’animals domèstics. 
 

Article 26. 
Queda totalment prohibida la venda d’animals domèstics de companyia fora dels 
establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva al mercat setmanal dels 
dimarts, en la que només es permesa la venda de petits animals de producció i consum. 
 
Article 27. 
Els establiments de venda d’animals han de tenir la corresponent llicència municipal i 
fiscal, han d’estar inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics, disposar dels requisits que 
demana la reglamentació pròpia, tenir en perfectes condicions higiènico-sanitàries, tant 
l’establiment com els animals destinats a la venda, i prendre mesures per a la possible 
eliminació de cadàvers i deixalles. 
 
Article 28. 
Els animal s’han de vendre desparasitats i lliures de tota malaltia. Els establiments són 
responsables de les malalties d’incubació no detectades en el moment de la venda. 
 
Article 29. 
Els comerços hauran de lliurar al comprador un document que indiqui la data de venda 
com a tipus, classe, raça, procedència i criador de l’animal. 
 
Article 30. 
Els nuclis zoològics i les instal·lacions per al manteniment temporal d’animals, ja siguin 
amb ànim lucratiu o no, hauran d’estar inscrites en el Registre de Nuclis Zoològics de 
Catalunya i complir els requisits que disposa la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 31. 
L’Ajuntament podrà inspeccionar els establiments de venda, guarda i cria d’animals 
domèstics. 
 

Infraccions i sancions. 
 

Article 32. 
Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança es qualifiquen en lleus, greu i 
molt greus. 
 
Article 33. 
1) es qualifiquen com a infraccions lleus: 

a) La n o presència en lloc ben visible d’un rètol advertint l’existència d’un gos de 
vigilància. 
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b) El no recollir convenientment els excrements i orina de la via pública i dipositar-
los en contenidors d’escombraries. 

c) Alimentar qualsevol animal a la via pública. 
d) La possessió d’un gos o un fat no censat a la circulació d’aquests animals per la 

via pública sense la xapa censal municipal de l’any en curs, encara que estiguin 
censats. 

e) No comunicar al cens d’animals domèstics la mort, desaparició, canvi d’adreça o 
propietari d’un animal en el termini de quinze dies. 

f) La possessió d’un gos o gat no identificat per algun dels sistemes establerts per 
reglament. En el cas dels gats, l’obligació no entra en vigència fins l’1 de gener 
de 1998. 

g) Pels veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals 
veterinaris, la manca d’arxiu, o arxiu incomplet, amb els animals objecte de 
vacunació o tractament obligatori. 

h) La venda d’animals que no han estat desparasitats o que no estiguin lliures de 
malaltia. 

i) El no lliurar al comprador en el moment de la venda un document que indiqui la 
data de venda, tipus, classe, raça, procedència i criador de l’animal. 

 
2) Són infraccions greus: 

a) La tinença d’animals de companyia sense l’alimentació necessària i / o en 
instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènico-sanitàries i / o sense 
els tractaments veterinaris o vacunacions obligatòries. 

b) Fer donació d’un animal com a premi, recompensa o regal per altres 
adquisicions. 

c) La venda als menors de 14 anys i als incapacitats  sense l’autorització dels qui 
tenen la pàtria potestat o custòdia.  

d) La presència d’animals en parcs infantils i zones de joc. 
e) La presència d’animals domèstics en tota mena de locals destinats a la 

fabricació, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments i / o begudes. 
f) La circulació i permanència de gossos i altres animals en les piscines públiques. 
g) El no realitzar els tractaments o mesures obligatòries que ordenin les autoritats 

administratives. 
h) El no comunicar les malalties de declaració obligatòria o de comunicació. 
i) La venda d’animals domèstics fora dels establiments autoritzats. 
j) El no reunir els establiments de venda d’animals domèstics, els requisits que 

s’especifiquin en l’article 37. 
k) Que la presència d’un animal domèstic provoqui, de manera demostrada, una 

situació de perill, risc o incomoditat per als veïns, altres persones o animals. 
l) La circulació de gossos per la via pública sense corretja o cadena i collar. 

 
3) Són infraccions molt greus: 

a) La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars sense 
l’autorització expressa de l’Ajuntament i sota les condicions que s’especifiquen 
en l’article 3. 

b) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol pràctica 
que els provoqui sofriment o danys injustificats. 
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c) Abandonar els animals. 
d) Practicar mutilacions als animals, llevat de controlades per veterinaris en cas de 

necessitat o per mantenir les característiques de la raça. 
e) Vendre animals a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració. 
f) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats en els casos establerts en 

l’article 11. 
g) El sacrifici d’un animal fora de control i responsabilitat d’un veterinari. 
h) En cas de mossegades o lesions provocades per un animal, l’incompliment de 

l’article 33. 
 
Article 34. 
La infracció reiterada de més de quatre vegades en un any d’una falta lleu es 
considerarà com a falta greu. La infracció reiterada de més de dues vegades en un any 
d’una falta greu es considerarà molt greu.  
 
Article 35. 
Les actuacions que vulnerin la present Ordenança i que no hagin estat tipificades com a 
infraccions, constituiran una conducta d’incompliment d’ordenances i reglaments, 
segons la vigent legislació de règim local. 
 
Article 36. 
La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta ordenança no exclou la 
responsabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin 
correspondre al sancionat. 
 
Article 37. 
a) Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multa de 30,00 fins a 300,00 €. 
b) Les infraccions greus podran ser sancionades amb multa de 300,01 fins a 750,00 €. 
c) Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb multa de 750,01 fins a 
1.500,00 €. 
 
Article 38. 
En cas d’infracció molt greu, l’Ajuntament podrà comissar l’animal. 
 
Article 39. 
La vigilància de l’aplicació d’aquesta Ordenança serà encarregada al regidor de 
Governació, al de Relacions Ciutadanes, Policia Local i Personal de l’Ajuntament 
designat expressament per aquest efecte. 
 

Disposició addicional. 
 

Les disposicions de la present Ordenança s’entenen sens perjudici de les intervencions 
que corresponen a altres organismes de l’Administració dins de l’àmbit de les seves 
respectives competències. 
 

Disposicions derogatòries. 
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Quedaran derogades, igualment a partir de la data d’entrada en vigor de la present 
Ordenança, quantes normes d’igual o inferior rang s’oposin, cataloguin o resultin 
incompatibles amb les disposicions de la present Ordenança. 
 

Disposició final. 
 

La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra i 
completa al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.  
 
 


