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ORDENANÇA NÚM. 25 
ORDENANÇA ANIMALS DE COMPANYIA 

 
 
 

TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1 
 
1.1 Aquesta ordenança regula la tinença d’animals de companyia en el terme 

municipal de Torrefarrera. 
 
1.2 Són animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la 

finalitat de viure amb les persones; en especial, totes les subespècies i 
varietats de gossos (Canis familiaris) i totes les subespècies i varietats de 
gats (felis catus). 

 
Article 2 
 
La tinença d’altres animals domèstics, no qualificats com de companyia, i 
d’animals salvatges o exòtics en domicilis particulars, es pot sotmetre a 
l’autorització expressa d’aquest Ajuntament. 
 
L’autorització ha de tenir en compte les condicions següents: 
 
La custòdia de l’animal no ha de representar cap perill sanitari ni incomoditat 
per als veïns o altres animals. 
 
L’autorització ha de determinar les obligacions del propietari de l’animal no 
considerat de companyia.  
 
 
TÍTOL I. NORMES GENERALS 
CAPÍTOL I. NORMES SANITÀRIES 
 
Article 3 
 
Tots els veterinaris han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte 
de vacunació o de tractament obligatori, el qual ha d’estar a disposició de 
l’autoritat competent. 
 
Article 4 
 
4.1. Qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia animal de 
declaració obligatòria transmissible a l’home a l’Ajuntament i al Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, perquè independentment de les mesures 
zoo-sanitàries individuals, es posin en marxa les mesures higiènico-sanitàries 
de protecció civil corresponent. 
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4.2 Si cal sacrificar l’animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un 
veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment, i que provoquin 
una pèrdua de consciència immediata. 
 
Article 5 
 
A partir de l’edat reglamentada a la normativa vigent, els posseïdors de gossos 
i/o altres animals domèstics estan obligats a vacunar-los contra aquelles 
malalties objecte de prevenció que ordeni l’organisme competent. Cada 
propietari i/o posseïdor ha  de disposar de la cartilla sanitària corresponent, en 
la qual s’han d’especificar les característiques de l’animal, els seus tractaments 
obligatoris i les dades precises de la identitat del propietari. 
 
Article 6 
 
Els propietaris dels animals que hagin causat lesions a persones per motius 
d’agressió, mentre que es mantinguin les condicions epidemiològiques actuals, 
estan obligats a: 
 
6.1 Facilitar les dades de l’animal i les seves pròpies a la persona agredida, als 
seus representants legals i a les autoritats municipals. 
 
6.2 Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a 
l’autoritat competent. 
 
6.3 Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obligatòria. 
 
6.4 Presentar al Departament de Salut o on aquest determini, la documentació 
sanitària de l’animal, en un termini no superior a les 48 hores de produïda la 
lesió, i el certificat veterinari de l’observació, en un termini no superior als 15 
dies d’haver-la iniciada. 
 
6.5 Comunicar al Departament de Salut qualsevol incidència que es produeixi 
(mort de l’animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període 
d’observació veterinària. 
 
Si l’animal té propietari conegut, les despeses de manteniment han d’anar al 
seu càrrec. 
 
 
CAPÍTOL II. CENS MUNICIPAL 
 
Article 7 
 
Els posseïdors d’animals de companyia, i que ho són per qualsevol títol, els 
han de censar en el Cens municipal corresponent als tres mesos de vida de 
l’animal. 
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Article 8 
 
Per completar el registre al Cens municipal haurà de portar el document que 
acrediti que ha estat sotmès a un sistema d’identificació, microxip o tatuatge 
per part d’un veterinari, per tal de fer constar aquestes dades a la seva 
descripció. Se li lliurarà un document que acrediti la seva inserció en el cens. 
 
Article 9 
 
9.1 La mort o desaparició de l’animal ha d’ésser comunicada al Cens municipal 
en un termini màxim de 15 dies de la data de la mort o desaparició, amb la 
documentació de l’animal. 
 
9.2 Les persones que transfereixin la propietat d’un animal, que canviïn 
d’adreça o de població, estan obligats a comunicar-ho al Cens municipal en un 
termini no superior a 15 dies, indicant les dades del nou propietari i/o la nova 
adreça. 
 
 
CAPÍTOL III. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS DE 
COMPANYIA 
 
Article 10 
 
Obligacions bàsiques 
 
10.1 Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, els 
posseïdors d’un animal de companyia tenen l’obligació de garantir la seva salut 
i benestar mitjançant el manteniment de l’animal en condicions 
higiènicosanitàries adequades a la seva espècie. 
 
10.2 Els posseïdors d’un animal de companyia han de proporcionar-li l’aliment, 
l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, 
temperatura, aixopluc, cures necessàries, etc, per evitar que l’animal pateixi 
cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals. 
 
 
Article 11 
 
Allotjament 
 
11.1 Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc 
contra la intempèrie. 
 
11.2 Es prohibeix tenir els animals de companyia  en un lloc sense ventilació, 
sense llum o en condicions climàtiques extremes. 
 
11.3 La retirada dels excrements i de les orines s’ha de fer de forma quotidiana, 
i s’han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats 
convenientment. 
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11.4. Els gossos de guarda i, de forma general els animals de companyia que 
es mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes 
condicions de forma permanent; els de companyia en edat subadulta han de 
disposar d’un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han de poder 
accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. 
L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un material que aïlli de forma suficient i 
que, a la vegada, no pugui produir lesions a l’animal; ha d’estar convenientment 
airejat, i s’ha de mantenir permanentment en un bon estat de conservació i 
neteja. En tot moment s’han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi 
l’entrada d’aigua, així com l’escalfament excessiu en els mesos d’estiu. 
 
11.5. Els animals de companyia mai no poden tenir com allotjament habitual 
celoberts o balcons. 
 
Article 12 
 
Alimentació 
 
Els animals de companyia han de disposar d’aigua freda neta degudament 
protegida del fred a l’hivern per evitar que es geli i se’ls ha de facilitar una 
alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de 
nutrició i salut. 
 
Article 13 
 
Mitjans de subjecció 
 
13.1 El contingut d’aquest article és d’aplicació als animals de companyia que, 
per causes justificades, s’han de mantenir subjectes en un lloc concret durant 
un espai de temps determinat. 
 
13.2 El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les 
cadenes fixes només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena 
escorredora sigui justificada. 
 
13.3 El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de 
l’animal, no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de 
l’animal. En cap cas la longitud de la cadena serà inferior als 3 m. 
 
13.4. Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de 
permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc. 
 
13.5 Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la trosió o el 
seu enrolament i la immobilització de l’animal. 
 
13.6 En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats 
ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força que produeixi 
estrangulació. 
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Article 14 
 
Manteniment als vehicles 
 
14.1 És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats 
més de 4 hores; en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent. 
 
14.2 Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun 
animal de companyia s’han d’estacionar en una zona d’ombra, facilitant en tot 
moment la ventilació. 
 
 14.3 És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, 
llevat que s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, 
alhora, eviti una possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats 
pel mateix vehicle. 
 
No obstant, en els trajectes, s’ha de procurar una adequada col·locació de 
l’animal, per tal que no ocasioni molèsties o interferències amb el conductor del 
vehicle. 
 
Article 15 
 
15.1 Els propietaris de gossos de vigilància han de tenir-los de manera que els 
vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte i atacar 
qui circuli per la via pública. 
 
15.2 S’ha de col·locar en un lloc visible un rètol advertint del perill de 
l’existència d’un gos vigilant el recinte. 
 
 
Article 16 
 
De conformitat amb la legislació aplicable, resta expressament prohibit: 
 

a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra 
pràctica que els provoqui sofriment o danys injustificats. 

 
b) Abandonar-los 

 
c) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas 

de necessitat o per mantenir les característiques de la raça 
 

d) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per 
altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa 
d’animals. 

 
e) Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració. 
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f) Vendre’ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització 
dels que en tenen la pàtria potestat o la custòdia. 

 
g) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquests els 

poden ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o 
tractaments antinaturals, o bé si pot ferir la sensibilitat de les persones 
que els contemplen. 

 
h) La venda ambulant d’animals de companyia, exercida fora dels llocs 

degudament autoritzats (Art. 42.2.2m Llei 3/1988) 
 
Article17 
 
Responsabilitats 
 
17.1 Els posseïdors d’animals de companyia que per la seva mida o 
característiques de l’espècie puguin considerar-se potencialment perillosos han 
de prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat ciutadana i la dels 
altres animals. 
 
17.2 El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària 
del propietari, és responsable dels danys, pels perjudicis i les molèsties que 
ocasioni a les persones, a les coses, a les vies, als espais públics i al medi 
natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil i la 
resta de legislació vigent. 
 
17.3 Els propietaris de tot tipus de gossos hauran de contractar una 
assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els desperfectes i danys que 
pugui ocasionar l’animal. 
 
 
 
TÍTOL II. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ESTABLIMENTS 
PÚBLICS 
 
Article 18 
 
18.1 A les vies públiques, els gossos han d’anar proveïts de corretja o cadena i 
collar. 
 
18.2 Han de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals 
sigui raonablement previsible, donada la seva natura i característiques. 
 
18.3 L’ús de morrió pot ser ordenat per l’autoritat municipal quan les 
circumstàncies així ho aconsellin i mentre aquestes durin. 
 
Article 19 
 
19.1 El trasllat de gossos i gats per mitjà del transport públic s’ha de fer d’acord 
amb les disposicions vigents. 
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19.2 Els gossos pigall poden circular lliurement en els transports públics 
urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu amo, gaudeixin de les 
condicions higiènico-sanitàries i de seguretat establertes. 
 
Article 20 
 
20.1 L’entrada d’animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, 
emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments queda expressament 
prohibida. 
 
20.2 Queda prohibida la circulació o permanència d’animals a les piscines 
públiques durant la temporada de banys. 
 
20.3 Els propietaris d’establiments públics de tota mena, tals com hotels, 
pensions, restaurants, bars, cafeteries, i similars, segons el seu criteri, poden 
prohibir l’entrada i la permanència d’animals de companyia en llurs 
establiments. Encara comptant amb la seva autorització, s’ha d’exigir que vagin 
subjectes per corretja o cadena i, si les circumstàncies ho requereixen, amb 
morrió col·locat. 
 
20.4 Les limitacions i prohibicions anteriors no són aplicables als gossos pigall. 
 
Article 21 
 
21.1 Els posseïdors de gossos o altres animals han d’adoptar mesures per no 
embrutar amb les deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs, 
parcs infantils ni, en general, cap espai de la via pública o qualsevol lloc 
destinat al trànsit de vianants. Els posseïdors de gossos o altres animals són 
responsables de recollir els excrements convenientment, mitjançant bosses de 
plàstic o paper. 
 
21.2 Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos o altres animals 
a les vies públiques i, en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. 
Els propietaris dels animals són responsables de l’eliminació correcta 
d’aquestes deposicions.  En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, 
els agents de l’autoritat competent poden requerir el propietari o la persona que 
condueixi el gos perquè procedeixi a retirar les deposicions de l’animal. En cas 
de no ser atesos en el seu requeriment, poden interposar la sanció pertinent. 
 
21.3 No es permet donar aliments als animals a la via pública. Està 
especialment prohibit facilitar aliments als gats a les places, parcs, carrers i 
portalades. 
 
21.4 És prohibit banyar els animals de companyia a les fonts, basses o altres 
llocs on s’estanqui aigua que es puguin trobar a places o jardins públics. 
També està prohibit que els animals beguin de les mateixes fonts que les 
destinades a les persones. 
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CAPÍTOL IV. INSTAL·LACIONS PER AL MANTENIMENT TEMPORAL 
D’ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Article 22 
 
Les residències d’animals de companyia, les escoles d’ensinistrament i les 
altres instal·lacions, fetes per a mantenir temporalment els animals domèstics 
de companyia han d’estar declarades nuclis zoològics pel Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Rural, com a requisit imprescindible per a llur 
funcionament, sens perjudici de la llicència d’activitat municipal. 
 
Article 23 
 
Cada centre ha de portar un registre amb les dades de cadascun dels animals 
que hi entren i de la persona propietària o responsable, el qual ha d’estar a 
disposició del Departament competent de la Generalitat de Catalunya i de 
l’autoritat competent. 
 
Article 24 
 
24.1 Les residències d’animals domèstics de companyia i altres instal·lacions 
d’aquesta classe han de disposar d’un servei veterinari encarregat de vigilar 
l’estat físic dels animals residents. En el moment d’entrar-hi s’ha de posar 
l’animal en una instal·lació aïllada, i hi ha d’ésser mantingut fins que el 
veterinari del centre en dictamini el bon estat sanitari. 
 
24.2 És obligació del veterinari del centre vigilar que els animals s’adapten a la 
nova situació, que no presenten problemes d’alimentació ni es dóna cap altra 
circumstància que els pugui provocar mal, i ha de prendre les mesures escaient 
en cada cas. 
 
24.3 Si un animal es posa malalt, el centre ho ha de comunicar immediatament 
al propietari o responsable, el qual pot donar l’autorització per a un tractament 
veterinari o pot recollir l’animal. 
 
24.4 Les residències d’animals domèstics de companyia i altres instal·lacions 
han de prendre les mesures necessàries per evitar contagis entre els animals 
residents. 
 
 
CAPÍTOL V. ESTABLIMENT DE VENDA D’ANIMALS 
 
Article 25. 
 
25.1 Els establiments dedicats a la venda d’animals han de complir, sens 
perjudici de les altres disposicions que els són aplicables, les normes següents: 
 

a) Han d’ésser declarats nuclis zoològics pel Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya. 
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b) L’Establiment ha de dur un registre, a disposició del dit Departament, en 
el qual ha de constar les dades establertes per la legislació vigent. 

c) Els animals s’han de vendre desparasitats i lliures de tota malaltia. 
 
25.2 L’existència d’un servei veterinari dependent de l’establiment que atorga 
certificat de salut per a la venda dels animals no eximeix al venedor de 
responsabilitat davant malalties d’incubació no detectades en el moment de la 
venda. 
 
 
TÍTOL III. INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA 
 
Article 26 
 
26.1 Correspon al municipi o, si s’escau, a l’entitat supramunicipal: 
 

a) Establir i efectuar un cens de les espècies d’animals domèstics que es 
determinin 

b) Recollir i sacrificar animals domèstics abandonats directament o 
mitjançant convenis amb les associacions de protecció i defensa dels 
animals 

c) Vigilar i inspeccionar els llocs de venda, guarda i cria d’animals 
domèstics directament o mitjançant convenis amb les associacions de 
protecció i defensa dels animals 

 
26.2 Els censos han d’estar a disposició del Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya, per la seva inclusió al Registre d’Animals de 
Companyia. 
 
 
TÍTOL IV. DE LES INFRACCIONS I DE LES SANCIONS  
CAPÍTOL VI. INFRACCIONS 
 
Article 27. 
 
A l’efecte d’aquesta ordenança, i d’acord amb la legislació vigent, les 
infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
 
 
27.1 Són infraccions lleus: 
 

a) No comunicar la mort, desaparició o transferència de l’animal. 
b) No col·locar el rètol d’advertiment del perill de l’existència d’un gos 

vigilant un recinte. 
 
27.2 Són infraccions greus: 
 

a) La no identificació dels animals domèstics. 
b) No tenir l’animal inscrit en el cens municipal. 
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c) La tinença d’animals domèstics, no qualificats com de companyia i 
animals salvatges sense autorització. 

d) No disposar de la cartilla sanitària de l’animal. 
e) No facilitar les dades de l’animal que ha causat lesions. 
f) No comunicar l’agressió d’un animal a l’autoritat competent. 
g) No sotmetre a un animal agressor a l’observació veterinària obligatòria. 
h) No presentar la documentació sanitària i el certificat veterinari d’un 

animal que ha causat lesions en els termes assenyalats a l’article 6.4 
d’aquesta ordenança. 

i) No comunicar a l’autoritat competent qualsevol incidència que es 
produeixi en un animal durant el període d’observació veterinària. 

j) La no possessió o la possessió incompleta de l’arxiu amb les fitxes 
clíniques d’animals objecte de vacunació o de tractament obligatori per 
part de les clíniques i veterinaris privats. 

k) Mantenir els animals en condicions higiènico-sanitàries no adequades. 
l) La tinença d’animals en domicilis particulars sense que compleixin les 

condicions assenyalades a l’article 11 d’aquesta ordenança. 
m) L’entrada d’animals de companyia als locals assenyalats en l’article 20 

d’aquesta ordenança. 
n) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo 

dels ciutadans amb deposicions fecals dels animals. 
o) Donar menjar als animals i especialment als gats en vies públiques, 

places, parcs i portalades. 
p) Banyar els animals de companyia en fonts i basses públiques. 
q) No portar lligats els animals de companyia amb corretja ni collar en via 

pública. 
r) La venda ambulant d’animals de companyia fora dels llocs degudament 

autoritzats. 
s) L’anul·lació del sistema d’identificació sense prescripció ni control 

veterinari. 
t) No disposar els propietaris de gossos i altres animals que es requereixi 

legalment d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
 
 
27.3 Són infraccions molt greus: 
 

a) La no comunicació de les malalties transmissibles de declaració 
obligatòria a l’autoritat competent. 

b) Sacrificar animals sense control veterinari. 
c) Tenir un animal de companyia sense condicions sanitàries. 
d) El maltractament d’animals. 
e) Abandonar-los. 
f) Mantenir-los en instal·lacions indegudes. 
g) Practicar-los mutilacions no controlades pel veterinari. 
h) No alimentar-los correctament o insuficientment. 
i) No tenir els gossos de vigilància amb les condicions de seguretat 

degudes. 
j) Fer ús de mitjans de subjecció incorrectes que els puguin causar ferides 

o danys. 
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k) Mantenir l’animal en l’interior de vehicles durant terminis superiors a 
quatres hores o aparcats al sol a l’estiu. 

l) Donar-los coma a premi, recompensa o regal de compensació per a 
altres adquisicions. 

m) Vendre’ls a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració. 
n) Vendre’ls a menors de catorze anys i a incapacitats. 
o) L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats que els poden 

ocasionar sofriment. 
p) No portar morrió els gossos perillosos. 

 
 
CAPÍTOL VII SANCIONS 
 
Article 28 
 
Les infraccions lleus són sancionables amb una multa de 30 €; les greus amb 
una multa de 60 € a 150 €; i les molt greus amb una multa de 200 € a 1.500 €. 
 
 
Article 29 
 
29.1 El règim d’infraccions i sancions d’aquesta ordenança s’adapta al que 
estableixen els articles del Títol XII de la Llei de Protecció dels Animals, Llei de 
3/1988 de 4 de març, del Parlament de Catalunya (DOGC 967, 18/3/1988), Llei 
22/2003, Llei 12/2006 i, en general, a la legislació aplicable. 
 
29.2 D’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, la infracció dels preceptes d’aquesta 
ordenança l’ha de sancionar l’Ajuntament o ha de ser proposada per aquesta a 
altres instàncies de l’Administració quan per naturalesa o gravetat de la 
infracció la sanció a imposar sigui superior, segons la legislació específica 
aplicable. 
 
29.3 En situació d’infracció reiterada en un termini no inferior a l’any, durant el 
qual s’hagin produït més de quatre cops les faltes lleus, dos cops les faltes 
greus i un cop les faltes molt greus, l’animal pot ser decomissat per l’autoritat 
municipal. 
 
 
Aquesta Ordenança, aprovada al ple de l’Ajuntament en data 10 de març de 
2007, començarà a regir el dia 1 de gener de 2008 i continuarà vigent, mentre 
no se n’acordi la modificació o la derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents.  

 
 

L’ Alcalde 


