ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS
TÍTOL I
Objectiu i àmbit d’aplicació
Article I
1.- Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals
domèstics o de companyia, dins del terme municipal de la Jonquera.
2.- Amb aquesta intenció l’ordenança té en compte, els drets dels animals, el valor de la
seva companyia per a un elevat nombre de persones, incideix en els aspectes relacionats
amb la seguretat i la salut pública i regula la convivència entre animals i persones
reduint al màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar.
TÍTOL II
Sobre la tinença d’animals
Capítol I
Normes de caràcter general
Article 2
1.- Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis
particulars, sempre que les circumstàncies d’allotjament en l’aspecte higiènic ho
permetin i no hi hagi riscos sanitaris ni es produeixi cap situació de perill per als veïns o
per a altres persones en general o per al propi animal, que no siguin derivades de la seva
mateixa naturalesa.
2.- La tinença d’animals salvatges, que no siguin cries, haurà de ser expressament
autoritzada i requerirà el compliment de les condicions de seguretat, higiene i la total
absència de molèsties i perills.
Article 3
1.- Els propietaris d’animals de convivència humana estaran obligats a proporcionar-los
alimentació i les cures adients pel que fa al tractament preventiu de malalties com de
cures i aplicar les mesures sanitàries preventives que l’Autoritat municipal disposi, així
com facilitar-los un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.
2.- En cas de greu o persistent incompliment per part dels propietaris de les obligacions
establertes en els paràgrafs anteriors, l’Administració municipal podrà disposar el
trasllat dels animals a un establiment adequat amb càrrec a aquells i adoptar altres
mesures addicionals necessàries.
3.- Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i mals tractes als animals
domèstics en règim de convivència i captivitat. Es prohibeix realitzar actes públics o
privats de baralles d’animals o paròdies, en els quals se’ls mati, fereixi o hostilitzi.

Article 4

1.- Els amos posseïdors d’animals estan obligats a facilitar als representants de
l’Autoritat municipal, les visites domiciliàries adients per a la inspecció i determinació
de les circumstàncies dels articles anteriors i posteriors.
2.- El posseïdor d’un animal sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del
propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les
persones, als objectes, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord
amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.
3.- Es prohibeix des de les 22 hores fins les 10 del matí, deixar que els animals
domèstics produeixin molèsties per sorolls, de manera intensa i prolongada en l’horari
de descans.
Article 5
1.- Tindrà qualificació d’animal molest aquell animal que hagi estat capturat en les vies
o espais públics més de tres vegades en sis mesos. També aquells animals que de forma
constatada hagin provocat molèsties per sorolls o danys en més de dues ocasions en els
darrers sis mesos. Aquests animals considerats molestos podran ser comissats i
traslladats a un establiment adequat a càrrec del propietari o fins a la resolució de
l’expedient sancionador.
2.- Tindrà qualificació d’animal perillós, i per tant podrà ser comissat i/o sacrificat
sense perjudici de la sanció corresponent al propietari, aquell animal que hagi mossegat
o causat lesions a persones o animals més de dues vegades. Podrà ser comissat i
traslladat a un establiment adequat a càrrec del propietari o fins a la resolució de
l’expedient sancionador.
Article 6
1.- Queda prohibit l’abandonament d’animals.
2.- Els propietaris d’animals que no vulguin continuar tenint-los, els hauran d’entregar a
una Societat Protectora fent entrega de la cartilla sanitària corresponent.
Article 7
Els propietaris d’animals que hagin causat lesions a persones o a d’altres animals, estan
obligats a:
1.- Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, o
als propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats
municipals.
2.- Comunicar-ho en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets a l’Ajuntament i
posar-se a disposició de les autoritats municipals.
3.- Presentar a l’Ajuntament la documentació sanitària de l’animal en un termini no
superior a les 48 hores, després de la lesió i adjuntar-hi un certificat veterinari de les
condicions sanitàries de l’animal.
4.- Si l’animal agressor és vagabund o de propietari desconegut els serveis municipals
es faran càrrec de la seva captura i observació.
Article 8

1.- Tots aquells animals que siguin sospitosos de tenir ràbia hauran de ser sotmesos
immediatament a un reconeixement sanitari per part dels Serveis Veterinaris.
2.- L’incompliment d’aquest precepte recaurà tant sobre el propietari o posseïdor de
l’animal com sobre qualsevol altra persona que, en absència dels anteriors, tingui
coneixement dels fets.
3.- Els animals afectats de malalties sospitoses de causar perill a les persones i els que
pateixen infeccions cròniques inguaribles d’aquesta naturalesa hauran de ser sacrificats.

CAPÍTOL II
Normes específiques per a gossos
Article 9
Són aplicables als gossos les normes de caràcter general i les sanitàries establertes per a
tots els animals.
Article 10
1.- Els posseïdors de gossos, que ho siguin per qualsevol títol hauran de censar-los a
l’Ajuntament de la Jonquera dins el termini màxim de tres mesos, comptats a partir de
la data de naixement o adquisició de l’animal.
2.- Les baixes per mort o desaparició dels animals seran comunicades pels seus
propietaris o posseïdors a les oficines del cens caní en el termini de deu dies, a comptar
des que es produeixin.
3.- Els propietaris o posseïdors de gossos que canviïn o que transfereixin la possessió de
l’animal ho comunicaran en el termini de deu dies a l’oficina de l’Ajuntament.
4.- Els propietaris de gossos estan obligats a vacunar-los contra aquelles malalties que
són objecte de prevenció a partir de l’edat reglamentària en la normativa vigent i
proveir-se de la targeta sanitària que servirà de control sanitari dels gossos durant tota la
seva vida.
5.- Els propietaris de gossos estan obligats a realitzar controls sanitaris periòdicament i
com a mínim una vegada a l’any.
Article 11
1.- Les persones que hagin estat mossegades per un gos, avisaran immediatament als
Serveis Municipals. Els propietaris o posseïdors dels gossos que haguessin mossegat
algú estaran obligats a facilitar les dades corresponents del gos agressor, tant a la
persona agredida, com als seus representants legals, com a les autoritats competents que
ho sol·licitin.
2.- Els gossos que hagin mossegat alguna persona podran ser retinguts per a la seva
observació.

TÍTOL III

Presència d’animals de companyia a la via pública.
Article 12
1.- A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja, o cadena i collar, amb la
seva identificació censal.
2.- Han de circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels quals sigui
raonablement previsible, ateses la seva naturalesa i característiques. L’ús de morrió pot
ser ordenat per l’autoritat municipal quan es donin les circumstàncies de perill manifest
i mentre aquestes durin.
Article 13
1.- És prohibida la presència d’animals a les zones enjardinades i a les zones de joc
infantil i a la seva zona d’influència establerta en un radi de 5 metres a l’entorn.
2.- Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i a les lleres dels rius.
CAPÍTOL III.Recollida d’animals
Article 14
1.- Es considerarà que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l’origen
o del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, seran recollits pels
serveis municipals i es traslladaran als establiments adequats.
2.- Qualsevol persona que s’adoni de l’existència d’animals sols per les vies i espais
públics ha de comunicar-ho a l’Ajuntament perquè puguin ser recollits.
3.- Si l’animal porta identificació s’avisarà al propietari, i aquest tindrà un termini de
vuit dies per a recuperar-lo, abonant prèviament les despeses derivades del manteniment
i trasllat. Independentment de les sancions que els puguin ser aplicades, haurà
d’acreditar que són propietaris i aportar la targeta sanitària de l’animal. Un cop
transcorregut aquest termini si ningú no reclama l’animal es considerarà abandonat.
Article 15
Els animals ferits o morts en la via pública seran retirats pels serveis municipals.
Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho a l’Ajuntament a fi que l’animal pugui ser retirat el
més aviat possible.
CAPÍTOL IV.Deposicions a la via pública
Article 16
1.- Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les
deposicions fecals les vies i espais públics i per evitar les miccions a les façanes i
mobiliari urbà.
2.- Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i retirar els excrements de l’animal
immediatament i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari que

hagués resultat afectat. Queda prohibit deixar les deposicions fecals a les vies públiques
i en qualsevol lloc destinat al trànsit de persones.
3.- Les deposicions fecals recollides s’han de posar de forma higiènicament correcta
(dins bosses o altres embolcalls) als contenidors d’escombraries.
4.- En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, les autoritats municipals
podran requerir al propietari o a la persona que porti l’animal, perquè procedeixi a
retirar les deposicions.
CAPÍTOL V
Presència d’animals en establiments i altres indrets
Article 17
Queda prohibida l’entrada o estada d’animals domèstics en tot tipus d’establiments
destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar o manipular aliments. (RTS comerç
minorista 381/84 art.14.10)
Article 18
1.- Els propietaris d’establiments públics de tota mena, restaurants, bars, etc., segons el
seu criteri, podran prohibir l’entrada i l’estada d’animals en llurs establiments, llevat
que es tracti de gossos pigall. Tot i comptant amb la seva autorització, s’exigirà que
portin el morrió posat i vagin subjectes per una corretja o cadena.
2.- Queda prohibida l’entrada de gossos i gats a locals d’espectacles públics, esportius i
culturals, excepte que l’acte a realitzar fos destinat exclusivament a la presentació o
intervenció d’aquests animals.
TÍTOL IV
Tinença d’altres animals
Article 19
1.- La criança domèstica per al consum familiar d’aus de corral, conills, coloms, faisans
i d’altres animals en domicilis particulars, queda condicionada al fet que les
circumstàncies de l’allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals
ho permetin, tant en l’aspecte higiènico-sanitari, com per la no existència de molèsties,
d’incomoditat ni perill per als veïns o d’altres persones.
2.- Quan el nombre d’animals representi una activitat econòmica, cal tenir la
corresponent llicència municipal d’obertura, complir la normativa vigent i també els
requisits exposats en l’article 39è referits als nuclis zoològics.
Article 20
Queda prohibida la tinença d’espècies protegides, tant de la fauna autòctona com no
autòctona, tal com assenyala la Llei 3/88 del 4 de març, de protecció dels animals,
articles 18 i 27.
TÍTOL V
Règim sancionador

Article 21
1.- 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.
2.- Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les
cometin, les persones a qui per llei s’atribueixi els deures de preveure la infracció
administrativa.
3.- De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència, seran responsables les
persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la llicència.
Article 22
1.- Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
2.- Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de multa i
s’imposaran d’acord amb la següent escala:
Infraccions lleus: fins a 750 €
Infraccions greus: fins a 1.500 €
Infraccions molt greus: fins a 3.000 €.
En cas de tenir lloc una modificació legal dels límits dels imports de les multes establert
en el present article, el seu contingut s’entendrà adaptat automàticament a les noves
determinacions normatives.
3.- La classificació de la infracció i la imposició, hauran d’observar la deguda
adequació als fets i es tindran en compte per això els següents criteris d’aplicació:
- L’existència d’intencionalitat o reiteració.
- La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
- La reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa.
- La transcendència social.
4.- 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 sancionats.
Article 23
1.- La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta
ordenança i per a la imposició de sancions i des de les altres exigències compatibles
amb les sancions, correspon a l’Alcalde, el qual la pot desconcentrar en els membres de
la corporació mitjançant l’adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter
general. La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es
designi en la resolució d’incoació.
2.- Quan els fets puguin ser constitutius de delicte o falta, s’estarà al que disposa
l’article 5è del Decret 178/1993, de 9 de novembre.
Article 24

Tot allò que estigui previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà d’aplicació
Decret 278/1993, de 9 de novembre (DOGC núm.1827 de 29 de novembre)
supletòriament al reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost (BOE núm.189, de 9 d’agost).
Article 25
D’acord amb la legislació vigent l’incompliment de les normes que preveu l’ordenança
serà sancionat d’acord amb els següents criteris:
Infraccions de caràcter lleu:
- No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o transferència de l’animal.
- Les molèsties per soroll que puguin produir els gossos o altres animals de manera
prolongada i intensa en l’horari de descans, 23 hores fins a les 7 del matí.
Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta ordenança que no estigui
expressament prevista en aquest article ni a la Llei 3/88 de 4 de març, de protecció dels
animals.
Infraccions de caràcter greu:
- La possessió d’un gos no censat.
- Tinença d’animals domèstics no qualificats com de companyia.
- No disposar de cartilla sanitària.
- No facilitar les dades de l’animal agressor, ni presentar la documentació sanitària.
- El manteniment dels animals sense l’alimentació necessària i/o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higiènic i sanitari.
- No comunicar a l’Ajuntament les incidències que es puguin produir durant el període
d’observació veterinària.
- Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrable una situació de perill, risc
o molèsties als veïns, altres persones o animals.
- La circulació dels gossos pel carrer sense corretja o cadena i collar.
- La presència d’animals a les zones enjardinades i als parcs i zones de joc infantil.
- Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans
amb deposicions fecals dels gossos, dipositar les defecacions dels animals fora dels
llocs destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificació i/o mobiliari
urbà.
- Permetre l’entrada d’animals als locals on és expressament prohibit.
- Rentar animals a la via pública, fonts o lleres de rius.
- Negar-se o resistir-se a donar informació necessària quan l’autoritat ho sol·liciti en el
compliment de les seves funcions.
Infraccions de caràcter molt greu
- L’abandonament i maltractament d’animals.
- La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris.
- Dur sense morrió gossos la perillositat dels quals hagi estat constatada per la seva
naturalesa i característiques.
- No comunicar l’agressió d’un animal a l’Ajuntament.
- No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària.
- No comunicar les malalties transmissibles a l’Ajuntament.
- Sacrificar un animal sense control veterinari.

- L’ús d’animals en espectacles, si pot ocasionar patiment, burles o tractaments
antinaturals.
- Quan un gos o animal causi danys a les persones o coses i aquests s’hagin de curar
mitjançant intervenció quirúrgica, en el cas de les coses, quan la seva reparació tingui
un cots igual o superior al 25% del valor de la cosa malmesa.
Article 26
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la
responsabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui
correspondre al sancionat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per tot allò que no prevegi aquesta ordenança municipal, caldrà atenir-se a allò que
disposa el Reglament d’Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses i a la
legislació vigent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya, concretament a la
Llei 3/1988, de 4 de març, la protecció dels animals; la Llei 3/1994, de 20 d’abril que
modifica parcialment l’anterior i les normes que la desenvolupen; la Llei 10/1993, de 8
d’octubre, que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual
acompanyades d’un gos pigall i l’Ordre de 14 de juny de 1976, del Ministeri de
Governació, sobre les mesures higiènico-sanitàries.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

