PREÀMBUL
Calia que mitjançant una nova normativa es regulés la tinença d'animals de companyia a
causa de la necessitat de contemplar-la mitjançant un planejament integral de la problemàtica
existent, tant des de l'àmbit general de convivència ciutadana, com de la higiene i la qualitat de
vida.
Aquesta normativa reguladora ha de recollir les consideracions següents:
a) Procurar una coincidència legislativa amb els països membres de la Comunitat Europea.
b) La responsabilitat que derivi dels animals de companyia únicament es materialitzarà
mitjançant els seus propietaris.
c) Si bé els animals de companyia proporcionen satisfaccions personals als propietaris, també
poden produir mals i molèsties a altres ciutadans i per això, cal responsabilitzar els propietaris
d'animals dels actes que aquests facin.
d) Els animals de companyia poden ser vehicles transmissors de malalties zoonòsiques i per
tant, l'estructura sanitària d'una comunitat té l'obligació de vetllar per la qualitat sanitària
d'aquesta població, per la qual cosa, cal arbitrar mesures per a la prevenció i control de les
malalties esmentades.
e) La normativa que regula aquesta matèria ha de recollir i respectar els drets dels animals.
Així doncs, l'Ordenança reguladora dels animals de companyia ha de tenir en compte:
. La legislació comunitària, nacional i autonòmica.
. La identificació i el cens de tots els animals de companyia.
. La responsabilització de perjudicis per la tinença d'animals de companyia.
. Control sanitari dels animals
. La preservació dels drets universals dels animals.

TÍTOL I
Disposició general
Article 1. Objecte: Aquesta ordenança estableix la normativa municipal de protecció i regulació
específica dels animals de companyia.
Article 2. Concepte: Són animals de companyia els que es crien i reprodueixen amb la finalitat de
viure amb els ésser humans amb fins educatius, socials o lúdics, sense cap activitat lucrativa. De
forma especial cal esmentar totes les variants o subespècies de gats i gossos (felis catus i canis
familiaris).
Resten exclosos de la regulació d'aquest reglament els animals destinats al treball o a
proporcionar carn, pell o algun altre producte útil per a l'home; és a dir, tots els animals de renda,
que es regulen per altres disposicions. També s'exclouen els animals d'experimentació.
La tinença d'altres animals domèstics no qualificats com de companyia, com animals
exòtics i/o salvatges en domicilis particulars, estarà sotmesa a l'autorització expressa d'aquest
Ajuntament, sempre que es compleixin les condicions següents:
Animals de fauna no autòctona:
Els propietaris d'animals pertanyents a espècies permeses pels tractats internacionals,
ratificats per l'Estat Espanyol, hauran de tenir de cada animal:
. Certificat sanitari d'origen.
. Llicència d'importació.

. Llicència d'exportació.
. Autorització sanitària d'entrada a Espanya.
. Certificat de reconeixement sanitari de duana o la certificació de la quarantena.
. Certificat d'origen si són animals criats en captivitat.
No es permet la possessió d'animals salvatges d'agressivitat manifesta, així com dels
animals susceptibles de poder provocar enverinaments per la seva mossegada o picada.
Animals de fauna autòctona:
Queda prohibida la tinença d'aquests animals si estan protegits per la Llei 3/88 de la
Generalitat de Catalunya.
Article 3. Àmbit d'aplicació: terme municipal de Sant Celoni. Afecta tots els particulars i/o entitats o
persones jurídiques.
Article 4. L'hàbitat dels animals de companyia: L'hàbitat o medi en el qual viuen els animals de
companyia són habitatges en propietat horitzontal, habitatges en propietat vertical, torres, fàbriques
i solars.
S'ha de tenir en compte que l'animal de companyia no ha de suposar cap risc sanitari ni
cap incomoditat per als veïns o d'altres animals.
També s'ha de determinar si les comunitats de propietaris han previst la tinença d'animals
als seus habitatges i que el reglament d'aquestes comunitats no estableixi cap impediment sobre
això. S'entendrà que la regulació es refereix només a la presència d'animals de companyia en
domicilis o societats, sense ànim d'explotació d'aquests amb finalitats lucratives.
S'estableix que el nombre d'animals, a judici dels tècnics municipals, s'entengui com a
nombre màxim permès per superfície útil. Així doncs, a títol orientatiu, s'ordena permetre tenir fins
a tres gossos en domicilis de propietat vertical i quatre gossos en domicilis horitzontals amb zona
enjardinada.
Si el particular té dos o més gossos amb la intenció de criar amb possibles finalitats
comercials, haurà de sol.licitar una llicència especial a les autoritats municipals.
Si els animals que viuen al mateix domicili són de diferent sexe , s'haurà de controlar d'una
forma efectiva, i sota supervisió veterinària, el control de natalitat.
En el cas d'animals que es trobin allotjats en solars o fàbriques, la quantitat d'animals
dependrà de l'espai físic que se'ls pugui destinar (de tota manera el nombre màxim serà de
sis).
El nombre de gats serà com a màxim: quatre en pisos, cinc en torres i vuit en fàbriques i
solars.
Les botigues d'animals de companyia tenen, per les seves característiques, una normativa
pròpia, la de nuclis zoològics, malgrat tot, les condicions sanitàries i d'allotjament hauran de ser les
que amb caràcter general s'apliquen per mitjà d'aquesta Ordenança.
Per a la resta d'animals es respectaran els mínims assumibles per al benestar de l'animal.
Article 5. Prohibicions: De conformitat amb la legislació aplicable queda expressament prohibit:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol pràctica que els provoqui
sofriments o danys injustificats.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal.lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari.
d) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de necessitat o per
mantenir les característiques de la raça.
e) No facilitar-los l'alimentació necessària per subsistir.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de
naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.
g) Vendre'ls a laboratoris o clíniques sense el control de l'Administració.
h) Exercir la seva venda ambulant.

i) L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats, si els poden ocasionar sofriment o
poden ser objecte de burles o tractament antinatural, o bé pot ferir la sensibilitat de les persones
que els contemplen.
j) Alimentar els animals a la via pública i especialment aquells que no tenen propietari conegut.
Quan un local no estigui degudament tancat, de tal manera que no impideixi el pas a
persones alienes, haurà de col.locar en lloc visible un rètol advertint del perill de l'existència d'un
gos que vigila el recinte.
El termini per recuperar un animal sense identificació és de quinze dies. Els propietaris
d'animals que no desitgin continuar tenint-los, podran lliurar-los als Serveis Municipals encarregats
de la seva recollida.
Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals, l'Ajuntament
podrà sacrificar-los o donar-los en adopció. El sacrifici es farà sota control de la inspecció
veterinària i s'utilitzaran mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de
consciència immediata.
Article 6. Condicions higièniques: Els propietaris i posseïdors d'animals de companyia tenen
l'obligació de mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries, allotjar-los en instal.lacions
adients i efectuar els tractaments de vacunació, desparasitació, allotjament, alimentació i control.
Així mateix estaran obligats a declarar al facultatiu competent, ben aviat, l'existència de qualsevol
que pogués fer pensar l'existència d'una malaltia contagiosa o transmissible a l'home.

TÍTOL II
Del control i identificació dels animals de companyia
Article 7. Del control i identificació de l'animal de companyia: els propietaris d'animals de
companyia hauran d'anar al cens municipal corresponent, en un termini màxim de tres mesos a
comptar a partir de la data de naixement o adquisició de l'animal.
Per figurar al cens, els animals hauran d'estar identificats individualment, acceptant-se per
a gossos i gats dos sistemes: el tatuatge i/o el microxip, sempre que aquests dos sistemes estiguin
connectats a una base de dades reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
En cas de mort o desaparació de l'animal, el seu propietari ha de comunicar aquesta
circumstància a l'esmentat cens municipal i aquest, al seu torn, ho comunicarà a l'arxiu general de
registre d'animals de companyia.
Si es transfereix la propietat de l'animal, es canvia d'adreça o de població, també s'està
obligat a comunicar-ho.
L'Ajuntament podrà fixar anualment una taxa municipal de tinença d'animals de companyia
que hauran de pagar totes aquelles persones propietàries d'un animal excepte les que tinguin un
gos guia per causa d'alguna disminució física i les persones majors de 60 anys, i que vinquin soles.
El pagament de l'esmentada taxa donarà dret a:
. Ser inscrit al cens municipal.
. Subministrament gratuït d'un aparell de recollida d'excrements.
.Recollida i posterior destrucció del cadàver de l'animal.
. Antiparàsits interns contra la hidatidosi.
.Recollida de gossos abandonats o que es vulguin cedir.
Article 8. Control sanitari: Qualsevol animal de companyia té el dret de rebre, i el seu propietari té
el dret d'oferir, les degudes condicions sanitàries. Amb aquesta finalitat les autoritats
administratives podran ordenar l'execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries per
als animals de companyia, de la forma i en el moment que es determini. Cada propietari i/o
posseïdor haurà de disposar de la corresponent documentació d'identificació sanitària en la qual
s'especificaran les característiques de l'animal i l'estat sanitari.

Els propietaris d'animals que hagin causat lesions a persones per motius d'agressió estan
obligats a:
1. Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus
representants legals i a les autoritats competents que les sol.licitin.
2. Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a l'Àrea de Sanitat
d'aquest Ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
3. Sotmetre l'animal agressor a l'observació veterinària obligatòria, en el Centre municipal
Zoonosi o, prèvia autorització, a qualsevol consulta veterinària d'exercici lliure, i seguir les
disposicions que determini el veterinari.
4. Presentar a l'Àrea de Sanitat municipal, o on aquesta determini, la documentació sanitària del
gos i el certificat veterinari de l'observació veterinària, en un termini no superior a les 48 hores
d'haver-se produït la lesió i als 14 dies de l'observació veterinària.
5. Comunicar a l'Àrea de Sanitat municipal qualsevol incidència que es produeixi (mort de
l'animal, robatori, pèrdua, desaparació, trasllat) durant el període d'observació veterinària.
Si l'animal té propietari conegut, les despeses de manteniment aniran a càrrec seu.
Les autoritats administratives podran fer obligatòria la revisió sanitària periòdica -efectuada
per tècnics competents- dels animals de companyia (aquests períodes no podran ser superiors als
dos anys).
Els veterinaris estan obligats a comunicar al Departament de Sanitat municipal qualsevol
malaltia transmissible de la forma en què estigui establert, perquè independentment de les
mesures zoosanitàries individuals, es posin en marxa les corresponents mesures
higienicosanitàries de protecció civil.
Els veterinaris, clíniques, consultoris o hospitals veterinaris, degudament registrats, i que
voluntàriament participin en campanyes promogudes per aquest Ajuntament, restaran obligats a
facilitar les dades que se li requereixin amb finalitats estadístiques i/o sanitàries.
L'Ajuntament queda obligat a preservar aquestes dades de cap utilització comercial, no
podent-les facilitar a cap ens particular.
Els nuclis zoològics degudament registrats dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança
hauran de tenir:
1. Llibre de registre d'entrada i sortida d'animals de companyia.
2. Condicions higienicosanitàries exigides per a aquests establiments.
3. La venda de gats i gossos s'ajustarà a les normes d'identificació descrites en aquesta
Ordenança.
4. Els animals han de ser venuts en bones condicions sanitàries.Si els gossos tenen edats
superiors a vuit setmanes, amb les associacions de protecció animal o facultatius veterinaris.
4. Poder decomissar per si mateix o mitjançant associacions, els animals de companyia si
existeixen indicis que se'ls maltracta o tortura o si es troben en instal.lacions inadequades i
també en el cas d'haver-los diagnosticat malalties transmissibles a l'home, per sacrificar-los, si
fos necessari.
Aquesta falcultat també la poden desenvolupar els departaments d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca, de Governació i de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
5. Establir una taxa fiscal per al servei del cens i de vigilància i inspecció.
6. Instruir en qualsevol cas els expedients sancionadors i elevar-los a l'autoritat administrativa
competent perquè resolgui.
7. En general, i dintre de la seva autonomia, dictar ordenances i desenvolupar les normes
estatals i de la Generalitat.
s'exigirà que aquests animals presentin certificat veterinari de desparasitació i vacunació contra
el borm, hepatitis, leptospirosi i parvovirosi.

TÍTOL III
Dels drets del animals.

Article 9. Dels drets dels animals: La presència d'altres tipus d'animals no considerats de renda ni
de companyia, com poden ser els animals de laboratori per a indústries, quedarà supeditada a les
normes de caràcter general que regulen els estabularis i les pràctiques de laboratori. Queden
expressament obligats a comunicar a l'autoritat municipal la presència d'aquests estabularis i tenir
els diversos permisos específics a aquesta activitat.
Totes les actuacions que contradiguin la Llei de protecció d'animals seran perseguides i
denunciades a les autoritats competents en aquesta matèria.
Així mateix es tindrà en compte la Declaració universal dels drets dels animals.

TÍTOL IV
De les competències municipals
Article 10. Competències de l'Ajuntament.
1. Confeccionar un cens de les espècies d'animals domèstics als quals es refereix l'article 8è de
la Llei de protecció dels animals del Parlament de Catalunya (gossos i gats).
2. Recollir i sacrificar animals domèstics directament o mitjançant convenis amb les
associacions de protecció d'animals o facultatius veterinaris.
3. Vigilar i inspeccionar els establiments de venda, guarda i cria d'animals domèstics directament o mitjançant
convenis
TÍTOL V
De les infraccions i sancions.
Article 11. Als efectes d'aquesta Ordenança, les infraccions es classificaran en:
1. Faltes lleus:
Tindran aquesta consideració les infraccions següents:
a) La possessió de gossos no censats.
b) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts, és a dir:
Disposar d'espai suficient per ser traslladat d'un lloc a l'altre.
L'embalatge tindrà la finalitat de protegir els animals de la intempèrie i de les diferències
climatològiques i portaran un rètol que indiqui "animals vius". Si fossin agressius es prendran les
mesures de seguretat adients.
Durant el transport i l'espera, els animals seran observats i disposaran d'aigua i alimentació.
L'habitacle en el qual es transportin, haurà de tenir bones condicions higienicosanitàries
conforme a les necessitats fisiològiques i estològiques de cada espècie, i haurà d'estar
degudament desinfectat i desinsectat.
La seva càrrega i descàrrega s'efectuarà de forma adient.
En tot cas, es complirà la normativa de la Unió Europea referent a això i la que derivi dels
tractats internacionals signats pel nostre país sobre aquesta matèria.
c) La venda i donació a menors de 14 anys o incapacitats sense l'autorització dels qui tinguin la
seva pàtria potestat o custòdia.
d) Qualsevol infracció a aquesta Ordenança no qualificada de greu o molt greu.
e) Repetides molèsties als veïns, havent estat demostrades, sense que prenguin cap mesura
per esmenar-les.
f) La no retirada d'excrements de les voreres o parcs infantils. La reincidència pot comportar la
confiscació de l'animal.
2. Es consideraran faltes greus:

a) El manteniment d'animals d'espècies perilloses sense autorització prèvia.
b) La donació d'animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent a l'anienació onerosa d'animals.
c) El manteniment dels animals sense alimentació o en instal.lacions indegudes des del punt de
vista higiènicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i atenció necessàries d'acord
amb les seves necessitats etològiques, segons raça o espècie.
d) La no efectuació de tractaments obligatoris que l'autoritat sanitària pugui determinar als
animals de companyia.
e) L'incompliment per part dels establiments de manteniment temporal d'animals, cria o venda
d'aquests, de qualsevol dels requisits i condicions referides a l'obligació d'identificar els animals.
f) La reincidència en una infracció lleu.
g) La tinença d'animals verinosos o agressius.
3. Es consideraran faltes molt greus:
a) El sacrifici d'animals amb sofriments físics o psíquics sense necessitat o causa justificada.
b) Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.
c) L'abandó dels animals.
d) L'esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici d'animals sense control veterinari.
e) La venda ambulant d'animals.
f) La cria i comercialització d'animals sense la llicència i els permisos corresponents.
g) Subministrar-los drogues, substàncies farmacèutiques o aliments que continguin matèries
que els puguin ocasionar sofriments, greus transtorns que alterin el seu desenvolupament
fisiològic natural o la mort, llevat de les controlades per veterinaris si fos necessari.
h) La utilització d'animals de companyia en espectacles, lluites, festes populars i altres activitats
que suposin crueltat o maltractament o els pugui ocasionar la mort, sofriment o fer-los subjectes
de tractaments antinaturals o vexatoris; en aquest supòsit per a la imposició de la sanció
corresponent es tindrà en compte allò que disposa la Llei d'espectacles, establiments públics i
activitats recreatives.
i) La incitació als animals per escometre persones o altres animals, llevat dels gossos de la
policia i els dels pastors.
j) La reincidència en una infracció greu.
k) L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades per a aquesta activitat
als efectes de la legislació vigent.
l) L'experimentació animal sense estar degudament autoritzada.

Sancions
Article 12. Les infraccions a aquesta Ordenança seran sancionades de la manera següent:
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa que podrà variar entre les 5.000 i les
25.000 pessetes.
b) Les infraccions greus, entre les 100.001 i les 500.000 pessetes.
Aquestes sancions s'estableixen de conformitat a allò que es disposa a l'article 221.2 de la
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Per graduar la quantia de les sancions, es tindran en compte els criteris següents:
. La trascendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa.
. L'ànim il.lícit de lucre i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

. La reincidència en la comissió d'infraccions, així com la negligència o intencionalitat de
l'infractor.

Article 12. La competència per a la instrucció d'expedients sancionadors i imposició de les
sancions pertinents, la posseeixen exclusivament les autoritats municipals. No obstant això, les
autoritats locals podran adreçar a la Generalitat les actuacions practicades a fi i efecte que
exerceixi la competència sancionadora si ho cregués convenient.

Disposició derogatòria
Resta derogat el capítol VI de l'Ordenança de policia i bon govern d'aquest Ajuntament en tot allò
que s'oposi a aquesta Ordenança.

