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TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1. Objecte i finalitats. 
 

1. Aquest títol té per objecte regular la protecció i tinença d’animals, en especial, les 
interrelacions entre les persones i els animals domèstics. 
 

2. Les finalitats d’aquest títol són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels 
animals, garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els 
abandonaments d’animals, fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció 
dels animals i preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones. 

 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació. 
 

Els preceptes d’aquesta ordenança seran d’aplicació en tot el terme municipal de la Sénia. 
 
 
Article 3. Definicions. 
 
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per:  
 

1. Animals domèstics: els que pertanyen a espècies que habitualment es crien, es 
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge, així com 
també els animals que es crien per a la producció de carn, pell o algun altre producte 
útil per l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura. 
 

2. Animals de companyia: els animals domèstics que les persones mantenen generalment 
a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d’aquesta 
consideració els gossos, els gats i les fures. 
 

3. Animal abandonat: és l’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 17.3 del 
Decret Legislatiu 2/2008, és a dir, aquell animal de companyia no acompanyat de cap 
persona que duu identificació i que un cop avisada, per l’administració local, a la persona 
que n’és propietària o posseïdora no és recuperat en els terminis establerts pel Decret 
Legislatiu o altre normativa que resulti d’aplicació. 
 

4. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTOL I. NORMES GENERALS DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS 
 
 
CAPITOL I. TINENÇA O POSSESSIÓ D’ANIMALS 
 
 
Article 4. Obligacions bàsiques. 
 

1. Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars, 
condicionada al fet que les circumstàncies del seu allotjament, l’adequació de les 
instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin i resti garantit l’absència de risc sanitari, 
perill o qualsevol tipus de molèsties per sorolls, olors o brutícia al veïnat, a altres 
persones o als animals mateixos. 
 

2. Les persones propietàries o posseïdores d’un animal de companyia tenen, entre d’altres, 
les obligacions bàsiques següents: 
 

a) Disposar d'un domicili que doni garantia del gaudiment de les condicions de tinença 
establertes en aquesta ordenança. 
 

b) Garantir la salut i benestar dels animals mitjançant el seu manteniment en 
condicions higiènic-sanitàries i de seguretat adequades a la seva espècie i raça. 

 

c) Proveir d'aigua potable, neta i degudament protegida del fred i la calor, i alimentació 
suficient i equilibrada per mantenir uns bons estats de nutrició i salut. Els 
receptacles de l'aigua i del menjar han d'estar sempre nets. 

 

d) Procurar-li l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut i benestar i 
prevenir la transmissió de malalties a altres persones o animals, que inclourà al 
menys un control veterinari anual dels animals, que quedarà reflectit a la cartilla 
sanitària. 

 

e) Mantenir-los en bones condicions de seguretat per tal que no es produeixi cap 
situació d'atac o perill per a les persones o per a altres animals. 

 

f) Identificar-los, per una persona veterinària col·legiada, amb microxip homologat en 
condicions d’asèpsia de conformitat amb la normativa reguladora de l’exercici de la 
clínica amb animals de companyia i inscriure’ls en el registre censal del municipi de 
residència habitual dels animals dins el termini de 3 mesos des del naixement de 
l’animal o de 30 dies des de la data d’adquisició o d’adopció de l’animal o del canvi 
de residència. 

 

g) Subministrar les dades o facilitar aquella informació necessària sol·licitada per les 
autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions. 

 
 

Article 5. Mitjans de subjecció. 
 

1. El mètode de subjecció habitual quan l’animal tingui que estar lligat la major part del dia 
es farà amb cadenes escorredores que li permetin lliure moviment. Les cadenes fixes 
només s'utilitzaran quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena escorredora estigui 
justificada i hauran de permetre amplitud de moviment. 
 

2.  El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l'animal. 
 



Article 6. Transport dels animals de companyia. 
 

1. El transport d'animals en vehicles particulars s'ha de dur a terme en un espai suficient 
que permeti, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure, protegit de la intempèrie i de 
les diferències climàtiques fortes, i sempre utilitzant els mitjans de subjecció o seguretat 
que s'estableixin a la normativa de trànsit (aniran en gàbies, remolcs, transportin o 
lligats a l’encolatge del cinturó de seguretat amb un dispositiu homologat, o separats en 
la zona de càrrega per xarxa o reixeta separadora (en casos excepcionals que així o 
admeti el vehicle)) . En la càrrega i descàrrega dels animals, s'ha d'utilitzar un equip 
adequat per evitar-los danys o patiments i evitar-ne la fugida. 
 

2.  Excepcionalment i per espai de temps no superior a 20 minuts, es poden deixar animals 
de companyia en vehicles estacionats sense estar acompanyat de cap persona, sempre 
i quan el vehicle estigui ubicat en una zona d'ombra, facilitant en tot moment la 
ventilació en l’interior del vehicle i abeurament; la temperatura de l’interior del vehicle 
no haurà de superar els 28 graus. 
 

3. En qualsevol cas, quan es constati patiment físic i/o psíquic de l’animal, podran 
intervenir els agents de l’autoritat i adoptar les mesures necessàries per rescatar 
l’animal. 

 
 
CAPÍTOL II PROHIBICIONS 
 
 
Article 7. Actuacions prohibides. 
 
Queden expressament prohibides les actuacions següents: 
 

1. Maltractar o agredir físicament o psicològicament als animals o sotmetre’ls a qualsevol 
altra pràctica que els produeixi sofriments o danys injustificats, estats d’ansietat o por. 
 

2. Fer ús d’ells en baralles i en espectacles o d’altres activitats si els poden ocasionar 
sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir 
la sensibilitat de les persones que els contemplen. 

 
3.  Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 

comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció 
veterinària. 
 

4. Abandonar-los.  
 

5. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic sanitari, de 
benestar i seguretat de l’animal. 
 

6. Practicar-los mutilacions, extirpar-los les ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, 
llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat 
terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 
reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions 
amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent. 

 



7. Mantenir-los lligats en un lloc fix durant més de dues hores i, en el cas dels cadells, 
durant més d'una hora o limitar-los de manera duradora el moviment necessari per a 
ells. Mai podran estar lligats en espais reduïts. 
 

8. Causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als animals domèstics i 
salvatges, en règim de convivència o captivitat. 

 
9. Llençar-los morts en qualsevol punt del terme municipal. 

 
10. L’enverinament de qualsevol animal 

 
 
CAPÍTOL III. RESPONSABILITATS DE LA PERSONA PROPIETÀRIA I POSSEÏDORA 
 
 
Article 8. Responsabilitat general 
 

1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni llur 
animal a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi 
natural, en general, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable. 
 

2. La persona posseïdora de qualsevol animal està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels 
exemplars com de les seves cries.  
 

3.  Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a 
comunicar la desaparició, pèrdua o sostracció de l’animal a l’ajuntament on estigui 
censat en un termini màxim de 48 hores, de manera que en quedi constància. En cas 
contrari, es presumirà el seu abandonament. 

 
Article 9. Responsabilitats pel que fa a la convivència. 
 

1. Les persones posseïdores o propietàries d’animals domèstics estan obligades a adoptar 
les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel 
comportament dels seus animals, tant si es troben a l’interior de l’habitatge, com si 
estan en terrasses, terrats, galeries, balcons, patis o similars, i tant en horari diürn com 
nocturn. 
 

2. Es prohibeix des de les 21 hores fins a les 8 hores deixar en patis, terrasses, galeries i 
balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, lladrucs, crits o cants 
destorbin el descans del veïnat. 
 

3. Es prohibeix deixar sols en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts 
animals que es manifestin amb insistents bordats, encara que siguin en hores diürnes. 
Les persones propietàries o posseïdores vetllaran, en tot cas, que ni sols ni en la seva 
presència aquests animals molestin el veïnat. 
 

4. En balcons, terrasses o similars s’hauran de prendre mesures necessàries per evitar que 
els animals, especialment gossos o gats, puguin afectar amb les seves deposicions i 
orines el pisos inferiors, confrontants , façana o qualsevol part de l’immoble i/o a la via 
pública. 
 



5. En el supòsit que els animals situats en un domicili, parcel·la o finca, per les seves 
característiques, comportament, condicions de manteniment o nombre, causin 
problemes sanitaris o provoquin molèsties o incomoditats de rellevància al veïnat 
(sorolls procedents de lladrucs, cants, males olors, etc.), incomplint les ordenances 
municipals i normatives vigents i que aquestes molèsties estiguin verificades per les 
inspeccions corresponents, l’Ajuntament de la Sénia podrà aplicar-hi les mesures 
previstes en aquesta ordenança, incloent-hi el comís. 
 

6. Per intentar resoldre de forma senzilla, ràpida i gratuïta els conflictes derivats de la 
convivència ciutadana i els animals de companyia o domèstics, les comunitats de 
propietaris/es o veïns/es afectats es poden dirigir a la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de la Policia Local de manera presencial. 

 
 
CAPÍTOL IV. NORMES SANITÀRIES 
 
 
Article 10. Condicions sanitàries dels animals. 
 

1. La persona propietària o posseïdora d’un animal de companyia té el deure d’oferir-li les 
atencions sanitàries i els controls veterinaris necessaris per mantenir un bon estat de 
salut i evitar la transmissió de malalties a persones o altres animals. 
 

2. Els animals que hagin causat lesions a les persones o a altres animals, a més de tots 
aquells que siguin sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos immediatament a 
reconeixement sanitari pels serveis veterinaris competents als efectes que dictaminen 
els procediments d’observació i actuació a seguir, tant per part de l’animal com del seu 
propietari. 

              Si les autoritats sanitàries municipals ho creuen oportú, podran obligar a recloure  
               l’animal agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període         
              d’observació veterinària. 
 

3. Els animals afectats per malalties sospitoses de perill per a les persones i els que pateixin 
afeccions cròniques d’aquesta mena que siguin inguaribles, hauran de ser sacrificats pel 
propietari o al seu càrrec, en cas d’incompliment de l’ordre municipal. 

 
4. Les autoritats administratives podran ordenar per raons de sanitat animal o de salut 

pública, l’execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries per als animals 
de companyia, de la forma i en el moment que es determini. 

 
 
Article 11. Documentació sanitària 
 

1. Els animals hauran de tenir la corresponent documentació sanitària en la que 
s’especifiquin les vacunes i tractaments que se’ls hagi aplicat. 
 

2. Les persones propietàries hauran de sotmetre els animals a les vacunacions o 
tractaments obligatoris que determinin l’autoritat municipal o qualsevol altre 
competent. 
 
 
 



Article 12. Eutanàsia de l’animal 
 

1. L’eutanàsia es contempla com a última opció i només en casos de malaltia incurable que 
provoqui a l’animal patiments insofribles, per motius de sanitat pública i per la resta de 
supòsits que estableixi la legislació vigent. 
 

2. L’eutanàsia d’animals s’ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, de 
manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal, d’acord amb les 
condicions i els mètodes que s’estableixin per via reglamentària. 
 

3. Els animals morts hauran de ser incinerats en qualsevol empresa d’incineració 
autoritzada, sense que en cap cas estigui permès enterrar les restes en finques 
particulars o públiques. 
 

4. El sacrifici dels animals de companyia han de ser fets sempre per persones veterinàries 
col·legiades de conformitat amb la normativa reguladora de l’exercici de la clínica amb 
animals de companyia. 

 
 
Article 13. Protocol episodis d’agressions 
 

1. En el cas que un animal de companyia mossegui o lesioni a una persona o a un altre 
animal, la persona propietària o posseïdora ha de: 
 
a) Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona agredida o als seus 

representants legals i ales autoritats competents que ho sol·licitin. 
 

b) Comunicar, el propietari del animal responsable, el fet al Servei corresponent de 
l’Ajuntament de la Sénia o a la Policia Local, i aportar la documentació sanitària de 
l’animal en el termini màxim de 24 hores posteriors als fets. 

 
c) Sotmetre l'animal agressor, en el termini màxim de 24 hores a comptar des de 

l’agressió, a observació veterinària durant el període de 14 dies o el que estableixi 
la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents. 

 
d) Durant el període d’observació veterinària, quan sigui possible i sota responsabilitat 

de la persona propietària o posseïdora, l'animal podrà romandre al seu allotjament 
habitual, amb l’obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari o 
comportamental que observi i realitzar els controls que en cada cas indiqui aquest 
professional. Quan ho aconselli alguna circumstància, s’obligarà a recloure l'animal 
en un centre veterinari o en el centre que disposi l'Ajuntament, essent les despeses 
originades a càrrec de la persona propietària. 

 
e) Presentar al servei competent de l'Ajuntament la documentació sanitària de 

l'animal i un primer certificat veterinari en un termini no superior a les 24 hores 
després de l’agressió i un segon certificat veterinari al final del període d’observació 
veterinària, en un termini no superior a les 48 hores posteriors a la finalització de 
l’esmentat període. 

 
f) Aportar, al servei competent de l’Ajuntament, un informe veterinari sobre la 

potencial perillositat del seu caràcter al finalitzar el període d’observació 
veterinària. 



g) Comunicar, de manera que quedi constància, al servei competent de l'Ajuntament 
qualsevol incidència que es produeixi (mort, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat 
de l'animal) durant el període d’observació veterinària. 

 
2. Quan la persona propietària o posseïdora del gos agressor no aporti la documentació 

requerida, l’Ajuntament podrà requerir-la perquè lliuri l’animal. En cas de negativa, 
podrà acordar, dins el procediment administratiu i com a mesura provisional, el comís 
de l’animal per a sotmetre’l a la valoració corresponent d’acord amb l’article 71 
d’aquesta ordenança. Aquesta mateixa mesura podrà acordar-se prèviament a l’inici del 
procediment, sempre que posteriorment es ratifiqui dins el termini legalment exigit. 
 

3. Si l’animal agressor no té propietari/a conegut/da, el servei competent de l’Ajuntament 
es farà càrrec de la seva captura i de la seva observació veterinària. 
 

4. Així mateix, la persona agredida o propietària del gos agredit, ha d’acreditar la gravetat 
de les lesions mitjançant un certificat mèdic o informe del servei sanitari on hagi estat 
atesa, o si s’escau, informe veterinari de les lesions patides pel seu gos. 

 
 
Article 14. Obligacions dels veterinaris 
 

1. Els veterinaris que realitzin vacunacions i/o atenció sanitària als gossos o als gats, tant 
si són de l'administració pública com si treballen en l'àmbit privat, quan el manteniment 
de la salut pública de la ciutat així ho justifiqui, facilitaran les dades que l'Ajuntament els 
requereixi. 

 
2. Qualsevol veterinari està obligat, en quant tingui coneixement, a comunicar tota 

malaltia animal transmissible a l’àrea corresponent de l'Ajuntament, perquè, 
independentment de les mesures zoosanitàries individuals, es posin en marxa les 
corresponents mesures higienicosanitàries de protecció civil. 

 
 
 

TITOL II. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I LLOCS DE PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
 
 
 
CAPÍTOL I. ANIMALS ALS ESPAIS I A LA VIA PÚBLICA 
 
 
Article 15. Normes de conducció.  
 

1. Els gossos, gats i fures, han de dur d’una manera permanent pels espais o les vies 
públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han 
de constar, com a mínim, el nom de l’animal i el telèfon de contacte de la persona que 
n’és posseïdora o propietària. 
 

2. Als espais o vies públiques en general, i a les parts comunes dels immobles col·lectius, 
els gossos han d’anar lligats amb la corresponent corretja i collar, tret dels espais 
reservats per a la lliure circulació prèviament delimitats per l´Ajuntament de la Sénia. 



3. Per tal de garantir l’absència de molèsties o danys a terceres persones, es limita a  el 
nombre de gossos que es poden portar per persona a la via pública. 
 

4. En situacions puntuals de grans aglomeracions i per motius de seguretat de les persones 
o dels animals, i interès públic, l'Ajuntament podrà limitar la presència dels gossos a 
espais públics. 
 

5. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho 
aconsellin i mentre aquestes circumstàncies no canviïn. 
 

6. La presència de gossos potencialment perillosos o de perillositat constatada en llocs o 
espais públics requereix el compliment de l’establert a l’article 28 d’aquesta ordenança. 
 

7. Les persones propietàries o posseïdores d’un animal han de dur la targeta censal 
corresponent durant la conducció d’aquest animal per la via pública. 
 

8. El que disposa aquest article s’entén sense perjudici de l’obligació d’identificar aquests 
animals mitjançant microxip homologat o qualsevol altre sistema d’identificació que 
estableixi la normativa. 
 

9. Quan, de forma puntual, sigui necessari deixar el gos a l’entrada d’un establiment o 
comerç, es lligarà al lloc habilitat per aquest procurant que la llargada de la corda no 
permeti al gos entorpir el pas de les persones vianants ni crear cap tipus de molèstia. 

 
 
Article 16. Deposicions i miccions. 
 

1. Les persones que circulin amb animals, per la via pública, estan obligades a recollir les 
deposicions immediatament, de forma higiènicament acceptable i netejar, si fos 
necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari urbà que hagués resultat afectat. Les 
deposicions fecals una vegada tancades higiènicament en bosses o altres embolcalls 
impermeables, poden ser lliurats als contenidors de recollida de brossa o a les papereres 
destinades a aquesta finalitat. També han d’evitar les miccions a les façanes d'edificis 
i/o qualsevol mobiliari urbà. 

 
2. En cap cas es permet l’ús per part dels particulars de productes com sofre o llegiu per 

repel·lir les miccions en les façanes dels edificis i a les voreres. Només s’admet l’ús de 
productes comercials específics destinats a aquesta finalitat. 

 
 
Article 17. Espais de lliure circulació per a gossos. 
 

1. L'ajuntament, si ho considera escaient, establirà pels animals de companyia espais 
reservats pel seu passeig i socialització. Aquests espais hauran de procurar la seguretat 
dels animals de companyia i de les persones, així com també d'evitar la fugida o pèrdues 
dels animals de companyia. Les persones posseïdores  
 

2. Les persones que utilitzin aquests espais estan obligades a complir les normes següents:  
 
a. Hauran de vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a les persones i a 

altres animals que comparteixen l'espai, així com danys a l’espai i al seu mobiliari.  
Està absolutament prohibit deixar-los sols a l'àrea. 



b. Recollir els excrements dels seus animals, de forma higiènicament correcte.  
 

c. Evitar baralles o enfrontaments amb altres animals. Evitar la sortida de l’animal de 
l’espai sense lligar.  

 
d. Mantenir l’espai net i en bones condicions.  

 
e. Només poden entrar aquells animals que estiguin censats, amb microxip i 

compleixin la normativa vigent en matèria higiènic-sanitària. 
 
f. La porta ha de romandre en tot moment tancada. 
 
g. Els animals han d'entrar i sortir de l'àrea subjectes amb corretja. Els gossos hauran 

d'entrar a l'àrea canina subjectes amb corretja, i no es deixaran anar fins a haver 
tancat la porta. Es subjectaran amb la corretja abans d'obrir la porta per sortir. 

 
h. Els danys i/o desperfectes que puguin ocasionar una mascota a altres animals, 

persones i/o mobiliari seran responsabilitat legal del seu propietari. 
 
i. Els animals han d'estar amb collaret en tot moment per facilitar la seva separació 

en cas d'enfrontament. 
 

3 Els gossos considerats potencialment perillosos hauran de complir la normativa sectorial 
d’aplicació per poder fer ús d’aquests espais, i per tant, hauran d’anar lligats amb una 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i amb morrió. 
 

Article 18. Accés dels animals a llocs de pública concurrència. 
 

1. Tret dels gossos d’assistència i els de les empreses de seguretat i de les forces i cossos 
de seguretat en exercici de les seves funcions, cap altre animal domèstic no podrà 
accedir als espais següents de concurrència pública: 
 

a. A les piscines d’ús públic, ja siguin de titularitat pública o privada. 
 

b. Als locals destinats al comerç minorista d’alimentació. 
 

c. A les zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de restaurants, 
bars, cafeteries i altres llocs destinats a restauració. 

 

d. Als equipaments i edificis de titularitat municipal. 
 

2. Excepte els gossos de les empreses de seguretat i de les forces i cossos de seguretat en 
exercici de les seves funcions, resta prohibida l'entrada d'animals domèstics als següents 
indrets: 
 

a. A les zones on s’elaboren i manipulen aliments. 
 

b. A l’àrea de treball i a l’àrea de preparació dels materials dels establiments on es 
realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing. 

 
3. Els establiments enumerats en els apartats anteriors i la resta d’establiments que, 

segons el seu criteri, prohibeixin l'entrada i la permanència d'animals domèstics en els 
seus establiments, hauran de col·locar a l'entrada, i en un lloc visible, una placa 
indicadora de la prohibició. 



4. Tenen la consideració de gossos d’assistència aquells que acreditin complir amb els 
requisits que estableix la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l'entorn de les 
persones acompanyades de gossos d’assistència. La condició de gos d’assistència 
s’acredita amb el carnet expedit per l’òrgan competent. Aquest carnet ha d’ésser 
presentat per l’usuari o usuària a requeriment de les persones autoritzades per a 
demanar-lo. 

 
Article 19. Altres prohibicions a la via pública. 
 

1. No es permet l’accés d’animals als parcs infantils per tal d’evitar deposicions i miccions 
dins d’aquest espai i en prevenció de la seguretat dels menors. 
 

2. No es permet rentar-los a la via pública ni a les fonts o safareigs del terme municipal ni 
a les lleres del riu, ni fer-los beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts 
públiques. 
 

3. No es permet l’accés d’animals a aquells altres llocs on així ho senyalitzi l’Ajuntament. 
 

4. Es prohibeix l’ensinistrament a la via pública de gossos per a les activitats d’atac, 
defensa, guarda i disciplines similars. 

 
 
Article 20. Alimentació d’animals a la via pública i espais públics. 
 

1. No és permès alimentar els animals a la via pública, parcs, solars o altres espais similars 
ni a les portalades, finestres, terrasses i balcons, especialment aquells que no tenen 
propietari/a legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms i altres. 
 

2. Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament per al 
manteniment de les colònies controlades de gats urbans en zones establertes a aquest 
efecte, així com aquelles persones autoritzades també per l’Ajuntament, per realitzar 
captures d’animals amb l’objectiu final d’acollir-lo, donar-lo en adopció o retornar-lo al 
propietari/ària si és un animal perdut. 
 

3. No és permès alimentar, 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 del terme municipal 
de la Sénia. 
 

4. Les persones que, regularment, alimentin animals en espais privats es consideraran, a 
efectes legals, els propietaris d’aquests, als efectes de determinar la responsabilitat que 
correspongui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTOL III. CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ 
 
 
Article 21. Inscripció en el registre censal municipal. 
 

1. Les persones propietàries o posseïdores d’un gos, gat o fura que resideixi habitualment 
a la Sénia, han d’inscriure obligatòriament l’animal al registre censal municipal, dins el 
termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement i de 30 dies a comptar 
des de la data d’adquisició d’aquest, o del canvi de residència. 
 

2. És requisit indispensable per a la inscripció de l’animal en el cens municipal, que 
prèviament l’animal hagi estat identificat mitjançant la implantació de microxip per un 
veterinari o altre sistema d’identificació que es pugui establir per via reglamentària. 
 

3. La inscripció es farà mitjançant petició normalitzada, on constaran, les dades de la 
persona propietària o posseïdora, dades de l’animal i domicili habitual de l’animal i les 
restes de dades que reglamentàriament s’estableixi. 
 

4. La persona propietària que faci la inscripció haurà d’aportar fotocòpia i original del 
document acreditatiu (DNI, NIE), del document acreditatiu d’identificació de l’animal, 
de la cartilla sanitària i de l’esterilització de l’animal. 
 

5. Quan es tracti d’un gos considerat potencialment perillós caldrà observar l’establert al 
Títol IV de la present Ordenança referent a l’obtenció prèvia de la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos. 

 
 
Article 22. Comunicacions al cens. 
 

1. La persona propietària d’animals domèstics estarà obligada a comunicar a l’Ajuntament, 
la mort de l’animal, cessió, canvi de residència de l’animal, canvi en el sistema 
d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens, 
en el termini de 30 dies des que s’hagi produït. 

 
2. La mort de l’animal s’haurà d’acreditar mitjançant certificat veterinari o de l’empresa 

incineradora. La cessió o canvi de propietari de l’animal s’haurà d’acreditar mitjançant 
el document d’identificació emès per l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia. 
 
 

Article 23. Identificació. 
 

1. Els gossos, gats i fures, i altres espècies d’animals que s’estableixin per reglament, han 
d’estar identificats mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un 
microxip homologat, o amb altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària. 
La identificació és un requisit previ i obligatori per a fer qualsevol transacció de l’animal, 
incloses les efectuades per particulars i ha de constar en qualsevol document que hi faci 
referència. 

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 de l’animal. Així mateix, ha de comunicar les dades al Registre general 
d’animals de companyia en el termini de vint dies, a comptar de la identificació. 

 



3. En el cas d’animals de companyia que provinguin d’altres comunitats autònomes o de 
fora de l’Estat Espanyol i que esdevinguin residents a Catalunya hauran de validar-ne la 
identificació i registrar-los d’acord amb el procediment que s’estableixi legalment. 
 

4. En el cas de gossos classificats com a potencialment perillosos la identificació mitjançant 
microxip l’ha d’emetre el nucli zoològic de procedència de l’animal. 

 
 
Article 24. Anotacions d’agressions. 
 

Al cens municipal d’animals domèstics s’anotaran les agressions de gossos a persones o a 
altres animals als efectes de determinar els supòsits de l’article 13 d’aquesta ordenança, així 
com qualsevol incident produït per animals potencialment perillosos al llarg de la seva vida, 
coneguts per autoritats administratives o judicials. 

 
  
 
 
TÍTOL IV. GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
 
 
CAPÍTOL I. DEFINICIÓ I LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA OBLIGATÒRIA 
 
 
Article 25. Definició. 
 

1. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els següents: 
 
a. Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs creuaments:  

akita inu,  
terrier, 
starffordshire americà,  
bullmastiff,  
doberman,  
dog argenti,  
dog de Bordeus,  
fila brasileiro,  
mastí napolita,  
pit bull terrier,  
presa canari,  
rottweiler,  
staffordshire bull terrier,  
tosa inu o japonès. 

                     Aquest llistat de races pot ser modificada per la normativa vigent en cada moment. 
 

b. Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de 
les característiques que figuren a l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març, 
que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos. 
 



c. En tot cas, es consideren gossos potencialment perillosos aquells que tot i no estar 
inclosos en els apartats a) i b), manifestin un caràcter marcadament agressiu o que 
hagin tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 

 
d. Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 

 
2. Queden exclosos d’aquesta consideració els que pertanyen a les diferents forces i cossos 

de seguretat i a les empreses de seguretat amb autorització oficial. 
 
 
Article 26. Determinació de la potencial perillositat. 
 

1. Correspon a l’Ajuntament de la Sénia determinar la potencial perillositat dels gossos 
amb caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o 
altres animals, d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o 
denúncia, previ informe, d’un/una veterinari/ària oficial o col·legiat, designat o habilitat 
per l’autoritat competent, el cost del qual anirà a càrrec del propietari o posseïdor de 
l’animal. 
 

2. Quan per a aquesta determinació sigui necessari, l’Ajuntament podrà requerir a la 
persona propietària o posseïdora perquè lliuri l’animal. En cas de negativa, podrà 
acordar, dins el procediment administratiu i com a mesura provisional, el comís de 
l’animal per a sotmetre’l a la valoració corresponent. Aquesta mateixa mesura podrà 
acordar-se prèviament a l’inici del procediment, sempre que posteriorment es ratifiqui 
dins el termini legalment exigit. 
 

3. Una vegada comunicada la resolució que determini la perillositat de l’animal, l’interessat 
disposarà del termini d’un mes per a sol·licitar la corresponent llicència per a la seva 
tinença. 

 
 
Article 27. Llicència administrativa per la tinença i possessió. 
 

1. Prèviament a l’adquisició o tinença d’un gos potencialment perillós caldrà obtenir la 
corresponent llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos. La llicència l’emet l’ajuntament en el qual l’animal resideix 
habitualment i a on també haurà d’estar censat. 
 

2. Com a condició indispensable per a la tinença els propietaris d’aquests gossos hauran 
de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels 
danys que l’animal pugui provocar a les persones i/o altres animals, amb la quantia 
mínima que estableixi la legislació vigent. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades 
d’identificació de l’animal. Coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar 
una còpia d’aquesta a l’Ajuntament i el corresponent rebut de pagament vigent per 
comprovar la seva vigència. 

 
3. Així mateix, tota persona que condueixi per llocs i espais públics un gos potencialment 

perillós haurà d’obtenir la corresponent llicència administrativa. 
 

4. Per a l’obtenció de la llicència administrativa, s’han de complir els requisits establerts 
per la legislació específica de gossos potencialment perillosos (d’acord amb el Reial 
Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de 



desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos). La 
llicència té un període de validesa de 5 anys i pot ser renovada successivament a petició 
de la persona interessada. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el 
moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per la 
seva obtenció. 
 

5. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada 
al registre censal municipal pel seu titular en el termini de 15 dies, comptats de la data 
en què es produeixi. 
 

6. A la llicència constaran les dades del titular o conductor de l’animal i les dades d’aquest. 
 
 

CAPÍTOL II. MESURES DE SEGURETAT 
 
 
Article 28. Condicions de circulació i estada. 
 

1. Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicialment o 
governativament per a la tinença d’aquests animals no poden conduir, adquirir o ser 
propietaris d’aquest tipus de gossos. 
 

2. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que la 
persona que els condueixi i controli disposi de la llicència administrativa així com 
l’acreditació de la inscripció de l'animal el cens municipal d'animals potencialment 
perillosos i l’assegurança de responsabilitat civil. 
 

3. A les vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports públics i llocs i 
espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar 
obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres 
i proveïts del corresponent morrió homologat i adequat per la raça. 
 

4. No es pot portar simultàniament més d’un gos potencialment perillós per una mateixa 
persona en llocs i espais públics. 
 

5. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a 
tercers: 
 
a. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 

fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
 

b. Les portes de les instal·lacions han de ser 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 i sortir del recinte. 

 
c. El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de l’existència 

d’un gos d’aquest tipus. 
 
d. Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la, 

terrassa o pati han d’estar lligats, llevat que es disposi d’un habitacle amb l’alçada, 



la superfície i el tancament adients per a protegir les persones o animals que 
accedeixin o s’acostin a aquests llocs. 

 
 
Article 29. Pèrdua o sostracció i abandonament. 
 

1. La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 
responsable del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos, i a la 
Policia Local, en un termini màxim de 48 hores. 
 

2. No podrà ser abandonat l’animal de raça potencialment perillosa en qualsevol 
punt del terme municipal. 

 
 
 

TITOL V. ESTABLIMENTS COMERCIALS, ACTIVITATS I CRIA DOMÈSTICA 
 
 
Article 30. Establiments comercials, activitats i cria domèstica. 
 

1. La cria domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs en domicilis 
particulars queda prohibida, sempre que no es disposi de llicència municipal d’activitat, 
i en casos molt especials quedarà condicionada al fet que les circumstàncies del seu 
allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, tant en 
l’aspecte higiènic-sanitari com per la no existència d’incomoditats, perills i/o molèsties 
per als veïns o per a d’altres persones. 
 

2. Durant el període d’estada en la població, els titulars de les activitats o espectacles en 
què s’utilitzin animals hauran de mantenir-los en bones condicions higièniques i 
sanitàries, facilitar-los l’alimentació adequada i assegurar la seua protecció i la seguretat 
dels ciutadans. 
 

3. Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal d’obertura totes les activitats 
basades en la utilització d’animals. 
 

4. No es permet la venda d’animals a menors de 14 anys i a persones incapacitades 
jurídicament sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela. 
 

5. Es prohibit el comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. 
              Aquesta prohibició és extensiva als mercats ambulants en què només es permet el  
              comerç de petits animals de producció i consum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOL VI INSPECCIÓ I REGIM SANCIONADOR 
 
 
CAPÍTOL I. INSPECCIÓ 
 
 
Article 31. Inspecció. 
 

1. Totes les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l'acció 
inspectora de l'Ajuntament de la Sénia, la qual es podrà dur a terme en qualsevol 
moment, sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de revisió 
de les autoritzacions i de les llicències municipals. 
 

2. Correspon al departament competent en matèria de medi ambient i als cossos i forces 
de seguretat la inspecció i vigilància de les espècies de fauna salvatge. Aquesta funció 
s’exerceix en col·laboració amb el departament competent en matèria de protecció dels 
animals, d’acord amb la normativa sobre sanitat animal. 

 
 
Article 32. Col·laboració amb l’acció inspectora. 
 

1. Les persones propietàries i/o posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis 
zoològics hauran de facilitar als tècnics de les administracions competents, veterinaris 
i/o agents de l’autoritat les inspeccions necessàries per comprovar les condicions 
d’allotjament, manteniment i tracte de l’animal i facilitar-los la documentació exigible; 
se’ls informarà dels seus drets i deures i, en cas de no acceptar la inspecció de forma 
voluntària, s’efectuaran les actuacions administratives corresponents. 
 

2. En cas d’incompliment d’aquesta ordenança i la resta de normativa aplicable, 
l’Ajuntament podrà disposar qualsevol mesura correctora i fins i tot ordenar el trasllat 
dels animals al lloc o establiment més adequat, amb les despeses a càrrec del 
propietari/a. 

 
 
Article 33. Presumpció de veracitat de les denúncies efectuades pels agents de l’autoritat i els 
funcionaris municipals. 
 

 Les denúncies efectuades pels agents de l’autoritat i els funcionaris municipals que 
desenvolupen les tasques d’inspecció en matèria de medi ambient tindran valor probatori 
respecte dels fets denunciats, sens perjudici del deure d’aquells d’aportar tots els elements 
probatoris que siguin possibles sobre el fet denunciat i de les proves que en defensa dels 
respectius drets o interessos puguin assenyalar o aportar els mateixos denunciants. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOL II. RÈGIM D’INFRACCIONS 
 
 
Article 34. Concepte d'infracció. 
 

Constitueixen infracció administrativa d'aquesta Ordenança les accions i omissions que 
representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles 
de desenvolupament. 
 
 
Article 35. Responsabilitat. 
 

1. Serà responsable de les infraccions administratives, la persona propietària o posseïdora 
de l’animal, tant física com jurídica, que per acció o omissió hagi comès la infracció o en 
el seu cas, la persona titular de l’establiment en el qual es produeixin els fets. Quan els 
autors materials de les infraccions siguin menors d’edat, seran responsables els seus 
pares, els seus tutors legals o els que en tinguin la guarda legal. 
 

2. Quan el compliment d’una obligació establerta per una norma amb rang de llei 
correspongui a vàries persones, la responsabilitat serà solidària. No obstant això, quan 
la sanció sigui pecuniària i sigui possible, s’individualitzarà en la resolució en funció del 
grau de participació de cada responsable. 
 

3. La imposició de qualsevol de les sancions previstes en aquesta ordenança, no exclou de 
la responsabilitat civil de la persona sancionada ni la indemnització que se li pugui exigir 
per danys i perjudicis. Així mateix, serà compatible amb l’exigència a la persona 
infractora de la reposició de la situació alterada per la mateixa al seu estat originari. 
 

4. Si s’aprecia que els fets objecte d’un expedient sancionador poden ser constitutius 
d’il·lícit penal, l’ajuntament traslladarà les actuacions a l’autoritat judicial competent i 
deixarà en suspens el procediment sancionador fins que aquesta no es pronunciï. 
 
 

Article 36. Infraccions i sancions.  
 

1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions tipificades com a tals al 
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals; la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de 
la tinença d’animals potencialment perillosos; la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos; la Llei 1/1990, de 8 de gener, de 
disciplina de mercat i de la defensa dels consumidors i dels usuaris; la Llei estatal 
14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat; la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; l’Ordenança 
d’activitats i establiments de concurrència pública; la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats; el Decret 136/1999, de 18 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general que desenvolupa la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l’administració ambiental i s’adapten els seus annexos; 
l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental, 
i aquesta ordenança, sens perjudici de les especificacions d’aquesta ordenança per 
contribuir a una identificació més correcta de les conductes.  
 



2. Les infraccions administratives s’han de sancionar segons el que disposa la normativa 
esmentada en l’apartat anterior d’aquest article, sens perjudici de les especificacions de 
les infraccions i de les graduacions de les sancions d’aquesta ordenança per a una 
identificació més correcta de les infraccions i una determinació més precisa de les 
sancions.  
 

3. 3. La tramitació dels expedients sancionadors serà duta a terme pel departament de 
sancions de l’àrea de via pública, previ informe de l’àrea de medi ambient. 

 
 
CAPÍTOL III. SANCIONS 
 
 
Article 37. Classificació de les infraccions i sancions. 
 

1. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa 
i s'imposaran d' acord amb l’escala següent: 
 
a. Infraccions lleus: de 50 euros fins a 400 euros. 

 
b. Infraccions greus: de 400,01 euros fins a 2.000 euros. 
 
c. Infraccions molt greus: de 2.000,001 euros fins a 20.000 euros. 
 

La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de 
la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats 
pels fets constitutius d’infracció.  
 
 
Article 38. Criteris de graduació de les sancions. 
 

1. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte per a graduar la quantia de les 
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris establerts per les respectives 
lleis on es tipifica les infraccions. Subsidiàriament, per a la graduació de la sanció es 
consideraran els criteris següents: 
 
a. El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat. 

 
b. La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 

 
c. La naturalesa dels perjudicis causats. 

 
d. La reincidència, per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa mitjançant resolució ferma en via administrativa. 
 
 
Article 39. Concurs d’infraccions. 
 
1. Quan concorrin diversos fets que donin lloc a diverses infraccions, s’imposaran al 
responsable totes les sancions que corresponguin a les infraccions comeses. L’Ajuntament de 
la Sénia només podrà sancionar les infraccions respecte de les quals ostenta competència 
sancionadora. 



2. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions, o quan una 
d’elles sigui mitjà necessari per a cometre l’altra o altres, s’imposarà la sanció corresponent a 
la infracció més greu. La sanció resultant no podrà excedir de la que representi la suma de les 
sancions màximes que correspondria aplicar si totes les infraccions se sancionessin 
separadament. 

L’Ajuntament de la Sénia només podrà apreciar el concurs ideal d’aquelles infraccions respecte 
de les quals ostenta competència sancionadora. 

3. El que estableix l’apartat anterior no serà d’aplicació per les infraccions en matèria de 
gossos potencialment perillosos. 

 
Article 40. Mesures cautelars 
 

1. L'òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador pot adoptar, 
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin 
necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes 
de la infracció i impulsant les exigides pels interessos generals. 
 

2. Per raons d’urgència inajornable l’òrgan instructor, un cop formulada la preceptiva 
denúncia, podrà adoptar les mesures cautelars que siguin necessàries. 
Durant la tramitació del procediment s’han d’aixecar aquestes mesures, si han 
desaparegut les causes que van motivar la suspensió. 

 
 
Article 41. Comís preventiu. 
 

1. L'Ajuntament pot comissar els animals que són objecte de protecció, mitjançant els seus 
agents, quan hi hagi un risc per a la salut pública, per a la seguretat de les persones i/o 
dels propis animals, i quan hi hagi constatació reiterativa, en un termini no inferior a un 
any, l'animal pot ser comissat. 
 

2. El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador, a la vista 
de la qual l'animal es retornarà al propietari/ària, restarà sota la custòdia de 
l'Ajuntament o serà sacrificat. 
 

3. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció per raó de comís, 
seran a càrrec del propietari o posseïdor/a de l'animal. 

 
 

Article 42. Prescripció de les infraccions. 
 
1. Els terminis de prescripció de les infraccions regulades en aquesta ordenança, llevat que 

existeixi normativa específica que n’estableixi d’altres, seran els següents: 
 

a. Infraccions lleus: 6 mesos. 
 

b. Infraccions greus: 2 anys. 
 

c. Infraccions molt greus: 3 anys. 
 

2. Aquests terminis de prescripció es comptaran des de la data de la comissió de la 
infracció. 
 



Article 43. Prescripció de les sancions. 
 
1. Els terminis de prescripció de les sancions regulades en aquesta ordenança, llevat que 

existeixi normativa específica que n’estableixi d’altres, seran els següents: 
 

a. Infraccions lleus: 1 any. 
 

b. Infraccions greus: 2 anys. 
 

c. Infraccions molt greus: 3 anys. 
 

2. Aquests terminis de prescripció es comptaran des de la data en què la resolució 
sancionadora esdevé ferma. 
 
 

Article 44. Caducitat. 
 

Si no recau resolució sancionadora expressa en el termini de 6 mesos des de l’inici del 
procediment, aquest caducarà i s’arxivaran les actuacions, a sol·licitud de qualsevol interessat o 
d’ofici per l’òrgan competent per dictar la resolució. Quan la paralització del procediment es 
produeix a causa del coneixement dels fets per la jurisdicció penal i quan hi ha intervingut una 
altra autoritat competent per imposar la sanció de multa i que hagi de traslladar se l’expedient 
per substanciar qualsevol altra actuació, el termini de caducitat se suspendrà i es reprendrà pel 
temps que resti fins a 6 mesos, una vegada hagi adquirit fermesa la resolució judicial o 
administrativa corresponent. 
 

La interrupció de la caducitat es computarà des que es notifiqui la resolució a l’interessat i es 
reprendrà quan la resolució sigui ferma, ja sigui perquè la consenti l’interessat o perquè es 
resolgui el recurs interposat. 

 
 

 
 
CAPÍTOL IV PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
 
Article 45. Principis del procediment sancionador. 
 

El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguda 
en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, sens perjudici de les normes autonòmiques i municipals que li siguin d’aplicació, i el 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador que els òrgans de 
l’Administració de la Generalitat han d’aplicar d’acord amb la normativa de l’Estat, i en 
especial a la regularització que es determinarà a continuació. 

 

Article 46. Iniciació del procediment sancionador. 

1. En defecte de procediment sancionador específic, per imposar les sancions tipificades en 
aquesta ordenança se seguirà el procediment sancionador de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i els principis de la potestat 
sancionadora de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic. 

 



2. El procediment s’inicia d’ofici com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan competent per 
ordre superior, per petició raonada d’altres òrgans a partir de les actes esteses per part dels 
serveis d’inspecció degudament habilitats, o per part de la Policia Local, o per denúncia 
presentada per qualsevol persona. 

3. A l’efecte d’incoar l’expedient i nomenar-ne l’instructor, serà competent el/la regidor/a 
delegat/da que, per raó de la matèria, tingui atribuïda la competència de protecció del bé 
jurídic afectat pel comportament infractor d’acord amb la normativa de règim local i el 
Reglament Orgànic Municipal. 

 
 
Article 47. Instrucció del procediment. 

Els òrgans competents que determini l’Ajuntament a través de resolució seran els instructors 
de l’expedient i hauran de notificar les denúncies, si no ho hagués fet el denunciant, al 
presumpte infractor, i li concediran un termini de quinze dies perquè formuli les al·legacions 
que consideri convenients en la seva defensa i proposi les proves que estimi oportunes. 

L’abonament de l’import de la multa indicat en la notificació de la denúncia, tant si és 
assenyalat per l’agent municipal de l’autoritat o pel funcionari municipal en l’acte de la 
denúncia com en la notificació enviada posteriorment per l’instructor, implicarà la finalització 
del procediment, una vegada conclòs el tràmit d’al·legacions sense que el denunciat les hagi 
formulat, i finalitzarà l’expedient. 

Quan s’hagi minorat la quantia de la sanció pecuniària pel pagament anticipat efectuat amb 
anterioritat a la resolució que es dicti, no serà possible aplicar a la quantitat resultant cap altra 
reducció basada en l’aplicació de mesures recaptatòries. No obstant això, la minoració de la 
sanció pecuniària per pagament anticipat serà compatible amb la reducció pel 
desenvolupament de mesures reeducadores o alternatives. 

 
Article 48. Contingut de les denúncies. 
 
Les denúncies de caràcter obligatori per fets derivats d’aquesta ordenança es 
formularan a través de butlletins en els quals hi haurà de constar, entre altres dades, la 
identificació del denunciat; la identificació de l’animal, si fos possible; una relació 
circumstanciada del fet denunciat amb indicació del lloc, data i hora; el precepte 
infringit; la quantia de la multa i la identificació de l’agent o inspector actuant. 
Les denúncies redactades amb aquest contingut tindran la consideració formal de 
liquidació practicada per l’Ajuntament de la Sénia. 
 
Article 49. Requisits de les denúncies. 
 

Les corresponents denúncies s’han d’estendre per triplicat. Un primer exemplar ha de 
quedar en poder del denunciant, un segon s’ha d’entregar al denunciat, si és possible, i un 
tercer s’ha de remetre a l’àrea de gestió de l’Ajuntament. 

 
Els butlletins de denúncia els ha de signar el denunciant i el denunciat, si és possible, 

sense que aquest acte impliqui conformitat amb els fets que han motivat la denúncia, sinó 
únicament amb la recepció d e l’exemplar al denunciat. 
 
 
 
 



Article 50. Tramitació de les denúncies. 
 
La formulació de denúncies, ja siguin de caràcter obligatori o voluntari, donarà lloc a la 
instrucció d’un procediment sancionador que s’haurà de tramitar de conformitat amb els 
principi s del procediment sancionador. 

En especial, i pel que fa a les denúncies de caràcter obligatori, s’hauran d’observar els següents 
tràmits processals: 

- Un cop l’Ajuntament hagi rebut la denúncia, es qualificaran els fets i graduació de la 
multa o es verificarà la qualificació i multa consignades per l’agent o funcionari 
denunciant. Llavors s’impulsarà la tramitació o es proposarà a l’òrgan instructor o a 
l’autoritat competent la resolució corresponent que declari la inexistència d’infracció 
en els casos en què els fets denunciats no fossin constitutius d’aquesta infracció, o la 
improcedència d’imposar sancions, en els supòsits en què no se’n pugui identificar 
l’autor. 

- Sens perjudici que els òrgans competents puguin comprovar els fets a què es 
refereixen, en els casos en què puguin suposar un risc per a la seguretat, higiene i 
salubritat pública, les denúncies de caràcter anònim s’arxivaran sense que hagin 
d’efectuar se tràmits ulteriors. 

 
Article 51. Notificació de les denúncies. 
 
Com a norma general, les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents municipals 
de l’autoritat o pels funcionaris municipals es notificaran en el mateix moment als denunciats, i 
s’hi faran constar les següents dades: la identificació del denunciat; la identificació de l’animal, 
si fos possible; una relació circumstanciada del fet denunciat amb expressió del lloc, data i 
hora; el precepte infringit; la quantia de la multa i la identificació de l’agent o inspector 
actuant. Quan aquest sigui un agent de l’autoritat podran substituir se aquestes dades pel seu 
número d’identificació. En el mateix acte de notificació quedaran incoats els corresponents 
expedients i, en conseqüència, s’iniciarà un termini de quinze dies perquè el denunciat al·legui 
el que consideri convenient en la seva defensa i proposi les proves que estimi oportunes. Per 
raons justificades, que hauran de constar en la denúncia, podran notificar se amb posterioritat. 

 
Article 52. Domicili de les notificacions. 

A l’efecte de notificacions, es considerarà domicili de l’animal i del titular aquell que els 
interessats hagin indicat expressament i, si no, el que figuri en els registres de cens d’animals. 

Els titulars dels animals estan obligats a comunicar els canvis de domicili. 

Les notificacions de les denúncies que no es lliurin en el mateix acte i les altres notificacions 
relacionades amb la tramitació del procediment sancionador, es tramitaran en el domicili 
indicat en els apartats anteriors d’aquest article i s’ajustaran al règim i requisits previstos en l a 
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

 

 

 

 
 



CAPITOL V. EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA MUNICIPAL 
 
 
Article 53. Potestat sancionadora. 
 
1. Correspon a l'Alcaldia presidència, sens perjudici de la seva delegació, la resolució dels 
expedients sancionadors següents: 

a) per infraccions lleus i greus derivades de l’aplicació del Decret legislatiu 2/2008, de 15 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, comeses en el terme 
municipal. 

b) per infraccions lleus derivades tant de l’aplicació de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos com de la Llei estatal 50/1999, de 23 
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. 

c) per a la resta d’infraccions lleus, greus o molt greus tipificades per aquesta Ordenança. 
 

2. Correspon al Ple municipal, sens perjudici de la seva delegació, la resolució dels expedients 
sancionadors per infraccions greus i molt greus derivades de l’aplicació de la Llei 10/1999, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i de l’aplicació de 
la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos, d'acord amb l'article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives. 

3. Correspon al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de medi 
ambient, la resolució dels expedients sancionadors per les infraccions qualificades de 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, recollides a l’article 56.3 d’aquesta ordenança. 

 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Règims d’inspecció i sanció 

Els règims d’inspecció i sanció regulats en aquesta ordenança s’apliquen sense perjudici dels 
establerts per altres normes sectorials específiques. 

 
DISPOSICIO FINAL 

Aquesta ordenança, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor l’endemà a la 
publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sempre que 
hagi transcorregut els terminis establerts en l’article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i restarà en vigor mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX I. QUADRE D’INFRACCIONS 
 
TIPIFICACIÓ INFRACCIONS  
 

Art Tipificació Concepte Sanció 

4.2 G G Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar 
informació necessària sol·licitada per les autoritats competents 
o pels seus agents en el compliment de les seves funcions o 
subministrar informació o documentació falsa, inexacta, 
incompleta o que indueixi a error, implícitament o 
explícitament. 

400 

6.1 L Transportar un animal dins d’un vehicle solt, sense estar lligat 
amb dispositiu homologat, sense transportin, gàbia o remolc 

50 

6.2 G Mantenir l’ animal dins d’un vehicle estacionats, sense estar 
acompanyat d’una persona, per un període superior a 
l’establert o sense complir les condicions de ventilació i 
temperatura que hagin pogut provocar patiment a l’animal. 

400 

7.1 MG Maltractar o agredir físicament o psicològicament als animals o 
sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi 
sofriments o danys injustificats, estats d’ansietat o por. 
 

2.000 

7.2 MG L'ús d'animals en baralles, espectacles o d’altres activitats, si els 
pot ocasionar patiment o que siguin objecte de burles o 
tractament antinaturals, o que puguin ferir la sensibilitat de les 
persones que hi assisteixen. 

2.000 

7.3 G Subministrar a l’animal qualsevol tipus de substància que pugui 
causar alteracions de la salut o del comportament, sempre que 
no estiguin emparats per la normativa vigent o per prescripció 
veterinària. 

400 

7.4 G Abandonar l’animal 
 

400 

7.5 G Mantenir l’animal en instal·lacions indegudes des del punt de 
vista higiènic sanitari, de benestar i seguretat de l’animal 

400 

7.6 MG Practicar-li a l’animal qualsevol tipus de mutilació llevat 
d’aquelles realitzades per un veterinari en cas de necessitat 
terapèutica. 

2.000 

7.7 L Mantenir a l’animal lligat en un lloc fix excedint el temps permès 
per aquesta ordenança 

50 

7.8 MG Causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als 
animals domèstics i salvatges, en règim de convivència o 
captivitat. 

2.000 

7.9 L Llençar mort un animal en qualsevol punt del terme 50 

7.10 G Enverinar un animal 400 

8.2 G Evitar la fugida dels animals sempre que es doni reincidència ( a 
partir de la segona vegada en un any) 

400 

8.3 L No comunicar a l’autoritat competent la desaparició, pèrdua o 
sostracció de l’animal en el termini màxim de 48h del moment 
dels fets. 

50 

9.1 L Pertorbar el descans dels veïns a causa de les molèsties que 
origina l’animal domèstic prèvia constatació dels fets 

50 



9.2 L Deixar un animal en un pati, terrassa, galeria, balcons o altres 
espais oberts, que destorbin el descans veïnal, durant l’horari 
de 21h a 8 h 

50 

9.3 L Deixar sols, en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais 
oberts, animals que es manifestin amb insistents bordats, 
encara que sigui en hores diürnes o no vetllar el propietari per 
evitar les molèsties que causa l’animal. 

50 

9.4 L Permetre als animals domèstics afectar amb les seves miccions 
i/o dejeccions fecals, especialment de gossos i gats, els pisos 
inferiors, confrontants, les façanes o la via publica per no haver 
pres les mesures necessàries per evitar-ho. 
 

50 

11.1 L No disposar de de la corresponent documentació sanitària 50 

11.2 L No vacunar i/o no aplicar els tractaments veterinaris obligatoris 
o controls sanitaris als animals domèstics de companyia 

50 

12.3 L Enterrar l’animal mort en finques particulars o públiques 50 

12.4 MG Sacrificar un animal sense control veterinari col·legiat 2.000 

13.1.a G No facilitar les dades el propietari de l’animal implicat en una 
agressió, ni les del seu animal, quan li siguin sol·licitades per la 
persona agredida, pels seus representants legals o per les 
autoritats competents o subministrar informació o 
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, 
implícitament o explícitament. 

400 

13.1.b G No comunicar un episodi d’agressió a l’Ajuntament de la Sénia 
o a la Policia Local, i/o no aportar la documentació sanitària de 
l’animal, en el termini establert, el propietari del animal 
responsable. 

400 

13.1.c G No sotmetre a l'animal agressor a observació veterinària el 
temps establert per aquesta ordenança. 

400 

13.1.d G No complir amb l’obligació de comunicar al veterinari qualsevol 
canvi sanitari o de comportament o no realitzar els controls 
indicats pel professional veterinari 

400 

13.1.e G No presentar els certificats veterinaris corresponents, 
posteriors a un episodi d’agressió, a l’Ajuntament o a la Policia 
Local, en els terminis establerts per aquesta ordenança 

400 

13.1.f G No aportar el propietari del animal responsable d’una agressió 
el informe veterinari sobre la potencial perillositat del seu 
caràcter al servei competent de l’Ajuntament 

400 

13.1.g G No comunicar al servei competent de l’Ajuntament qualsevol 
incidència produïda amb l’animal agressor durant el període 
d’observació veterinària 

400 

14.1 L No complir amb l’obligació, el veterinari, de facilitar les dades 
requerides per l’Ajuntament en quant a vacunacions i/o atenció 
sanitària quan el manteniment de la salut pública de la ciutat 
així ho justifiqui 

50 

14.2 G No complir amb l’obligació, el veterinari, de comunicar tota 
malaltia animal transmissible a l’àrea corresponent de 
l’Ajuntament. 

400 



15.1 L No dur l’animal placa identificadora, o qualsevol altre mitjà 
adaptat al collar, en el que consti les dades requerides per 
aquesta ordenança en els espais i vies públiques. 

50 

15.2 L Circular amb gossos per les vies públiques, les parts comunes 
dels immobles col·lectius i els llocs i els espais públics en 
general, sense corretja o cadena i collar o qualsevol altre 
mètode de subjecció adient, llevat dels espais reservats per a la 
lliure circulació delimitats per l’Ajuntament 

50 

15.3 L No respectar el nombre màxim de gossos amb què es pot 
circular per la via i espais públics 

50 

15.4 L No obeir les ordres indicades per l’autoritat competent de la 
presència d’animal en situacions d’aglomeracions i per motius 
de seguretat 

50 

15.5 L No obeir l’ordre de l’autoritat municipal de fer ús del morrió, 
encara que no sigui gos de raça potencialment perillosa, quan 
les circumstàncies així ho aconsellin. 

50 

15.7 L No dur la targeta censal de l’animal durant la conducció per la 
via pública 

50 

15.9 L Entorpir la circulació de vianants a causa de la llargada de la 
corda  l’animal quan aquest estigui lligat 

50 

16.1 L No recollir les deposicions dels animals de companyia, de forma 
immediata, de les vies públiques i/o espais públics, o deixar-los 
orinar a les façanes d'edificis i/o mobiliari urbà. 

50 

16.2 L Utilitzar sofre o llegiu el propietari d’un immoble a les façanes 
dels edificis i a les voreres. 

50 

17.2 L No complir amb les normes d’utilització dels espais de lliure 
circulació per a gossos establerts per l’Ajuntament (indicar 
motiu) 

50 

17.3 L No complir els gossos de raça potencialment perillosos, dins els 
espais de lliure circulació, la normativa sectorial d’aplicació per 
poder fer ús d’aquests espais i no anar lligats amb una cadena 
o corretja extensible de menys de 2m i amb morrió  

50 

18 L Accedir amb animals a llocs de pública concurrència prohibits 
per aquesta ordenança llevat dels gossos d’assistència. ( indicar 
el lloc) 

50 

19.1 L Accedir amb animals a parcs infantils 50 

19.2 L Rentar o banyar els animals a la via pública, fonts, estanys i 
vores de les rieres o safareigs, i donar-los aigua amorrats a la 
boca de les fonts públiques. 

50 

19.3 L Accedir amb animals a altres llocs prohibits per l’Ajuntament i 
degudament senyalitzat 

50 

19.4 G Ensinistrar gossos a la via pública per a les activitats d’atac, 
defensa, guarda i disciplines similars no autoritzades. 
 

400 

20.1 L Donar aliments als animals a la via o espais públics, parcs, solars 
o altres espais similars ni a les portalades, finestres, terrasses i 
balcons sense autorització. 

50 

20.3 L Alimentar, sense autorització administrativa, als porcs senglar o 
qualsevol altre animal salvatge 

50 



21.1 L No inscriure el animal al registre censal del municipi en el 
termini establert per aquesta Ordenança. 

50 

22.1 L No comunicar, la persona propietària de l’animal, de qualsevol 
modificació, descrita en aquesta ordenança, que hagi de figurar 
en el cens dins el termini establert 

50 

23.1 L Estar en possessió d'un gos no identificat per algun dels 
sistemes establerts per reglament  (microxip o tatuatge i placa 
identificativa ). 

50 

23.4 G Estar en possessió d'un gos de raça potencialment perillosa no 
identificat per algun dels sistemes establerts per reglament  
(microxip o tatuatge i placa identificativa) emès pel nucli 
zoològic de procedència de l’animal. 

400 

26.2 G No atendre el requeriment de l’Ajuntament, el propietari de 
l’animal, per al seu lliurament per a determinar la seva 
perillositat. 

400 

27.1 G No haver obtingut, prèviament a l’adquisició o tinença d’un gos 
potencialment perillós, la corresponent llicència administrativa 
per a la tinença i conducció de gossos d’aquest tipus. 

400 

27.2 G No tenir concertada l’assegurança de responsabilitat civil per a 
gossos de raça potencialment perillosos 

400 

27.3 G No posseir, la persona que condueixi per llocs i espais públics 
un gos potencialment perillós, la corresponent llicència 
administrativa.  

400 

28.1 G Conduir un gos, de raça potencialment perillosa, per la via 
pública,  un menor de edat o persona privada judicialment o 
governativament per la  tinença d’aquests tipus de gossos. 

400 

28.2 G Posseir un gos de raça potencialment perillosa a les vies i els 
espais públics sense que la persona que els condueixi i controli 
disposi de la llicència municipal de tinença i/o conducció de 
gossos considerats potencialment perillosos i/o la certificació 
acreditativa de la inscripció de l’animal al Cens municipal. 

400 

28.3 G Circular amb un gos, de raça potencialment perillosa, per les 
vies públiques, les parts comunes dels immobles col·lectius i els 
llocs i els espais públics en general, sense corretja, cadena, 
collar o qualsevol altre mètode de subjecció adient i/o sense 
anar proveït del corresponent morrió homologat 

400 

28.4 G Conduir més d’un gos, de raça potencialment perillosa, una 
mateixa persona a les vies i espais públics 

400 

28.5 G No complir alguna de les mesures de seguretat establertes per 
a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment 
perillosos. ( indicar quina) 

400 

29.1 L No comunicar de la pèrdua o sostracció d’un gos de raça 
potencialment perillosa en un termini màxim de 48 h 

50 

29.2 MG Abandonar un gos de raça potencialment perillosa dins el terme 
municipal 

2.000 

 
 
 
 
 
 



ANNEX II. QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS ESPECIALS PER A GOSSOS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
 
TIPIFICACIÓ  CONCEPTE IMPORT 

 
LLEU No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos 

potencialment perillosos. 
100,00€ 

GREU Adquirir un gos potencialment perillós les persones menors 
d’edat o privades judicialment o governativament de tenir-ne. 

300,00€ 

MOLT GREU Participar en la realització de combats de gossos  1.500 € 
 
 

 

 


