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AJUNTAMENT DE LLIMIANA
Ordenança municipal de la tinença i la conducció de gossos i gats a la via pública del terme municipal de
Llimiana.
Article 1.Objecte
Aquesta Ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals dins del terme municipal de
Llimiana.
Amb aquesta intenció, l’Ordenança te en compte, tant les molèsties i perills que puguin ocasionar els
animals, com en el cas de l’ajuda que puguin prestar per el seu ensinistrament i dedicació, com els gossos
guia, gossos pigall, i en tots aquells casos en què els animals domèstics proporcionin satisfacció esportiva,
d’esbarjo i/o companyia.
Article 2. Marc normatiu
1. Aquesta Ordenança regula aquells aspectes de la tinença d’animals relacionats amb la convivència
ciutadana.
2. La normativa que regula l’accés de les persones invidents al seu entorn pot establir que algunes de les
limitacions establertes en aquesta Ordenança no siguin aplicables als gossos pigall.
Article 3. Condicions de manteniment i allotjament
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals estan obligades a mantenir-los en condicions
adequades d’higiene i neteja. En aquest sentit, s’han de mantenir els allotjaments nets, desinsectats i
desratitzats convenientment. La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer de forma quotidiana.
2. Es prohibeix mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum i en condicions climàtiques
extremes.
3. Els animals no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o els balcons.
4. Es prohibeix causar dany, cometre actes de crueltat i donar mals tractaments als animals de convivència
i/o captivitat.
Article 4. Responsabilitats pel que fa a la convivència
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures necessàries
perquè la tranquil·litat dels seus veïns no sigui alterada pel comportament dels seus animals.
2. Es prohibeix, des de les 22.00 h fins a les 8.00 h, deixar en patis, terrasses, galeries, balcons o altres
espais oberts animals que destorbin el descans del veïnat amb els seus sons, crits o cants. Aquesta
prohibició es fa extensiva a la resta del dia, quan l’autoritat competent evidenciï que aquests animals amb
els seus sons, crits o cants provoquen molèsties al veïnat.
3. Les persones propietàries o posseïdors de gossos resten obligades a registrar-los en el Registre Censal
de Gossos de l’Ajuntament dins el termini màxim de tres mesos comptats des de la data de naixement o
d’adquisició de l’animal.
Article 5. Mètodes de subjecció i mesures de seguretat
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1. A les vies públiques i els espais públics, els animals de companyia han d’anar lligats amb la corretja
corresponent i han de dur collar amb una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què
han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.
L’amo o el passejador haurà d’evitar que l’animal provoqui molèsties a les persones i en cap cas deixarà el
gos sense vigilància o voltant lliurement pel municipi.
2. A les vies públiques i llocs i espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar
lligats, amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, i proveïts de morrió. No es pot portar
més d’un gos potencialment perillós per persona. L’amo o el passejador haurà d’evitar que l’animal provoqui
molèsties a les persones i en cap cas deixarà el gos sense vigilància o voltant lliurement pel municipi.
3. Els menors d’edat i les persones que hagin estat privades judicialment o governativament per a la tinença
de gossos potencialment perillosos no poden conduir, adquirir o ser propietaris d’aquest tipus de gossos.
4.1 Les propietats que alberguin gossos potencialment perillosos han de reunir les característiques
següents, especialment:
a) Parets, tanques i portes suficientment altes, consistents, ben fixades i amb els mecanismes adients per
tal d’evitar la sortida del recinte dels animals, i ha d’estar convenientment senyalitzat.
4.2 En l’accés dels animals a llocs de concurrència pública, s’ha de tenir en compte el següent:
4.2 a) L’entrada de gossos, gats o altres animals de tota mena, a locals destinats a fabricació,
emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d’aliments queda expressament
prohibida. És obligatori que aquests establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.
4.2 b). A les piscines públiques, queda prohibida la circulació o permanència de gossos o altres animals,
s’exclou la prohibició en el supòsit de que es tracti de gossos guia, sempre i quan no es trobin dins del propi
recinte de bany destinat a les persones (piscina).
4.2 c) No és permès l’accés d’animals a les zones de jocs infantils dels parcs a excepció dels gossos pigall,
ni rentar-los a la via pública ni a les fonts, del terme municipal, ni deixar-los beure aigua a prop dels sortidors
de les fonts públiques.
4.2 d). Es prohibeix l’accés d’animals als edificis públics, Ajuntament, bar, restaurant, museus, etc, a
excepció dels gossos pigall.
4.2 e) Es prohibeix l’abandonament d’animals i deixar aviats tota classe d’animals reputats com a malignes o
ferotges. Els propietaris d’animals que no desitgin continuat tenint-los hauran d’entregar-los a una societat
protectora.
4.2 f) Queda totalment prohibit la utilització de verins, trampes u altres mètodes per al sacrifici d’animals
vagabunds.
Article 6. Alimentació d’animals
1. Es prohibeix alimentar al carrer els animals peridomèstics o salvatges urbans (coloms, etc.), gossos, gats
i altres animals rodamóns.
2. L’Ajuntament determinarà aquells indrets on es situaran els dispositius perquè els veïns voluntaris puguin
alimentar i abeurar els gats que formen part de la colònia ja que resta prohibit que els alimentin a la via
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pública, perquè això ocasiona brutícia als carrers del poble, i també seran els responsables de que la zona
es mantingui en bones condicions higiènico-sanitàries.
Article 7. Deposicions dels animals
1. Resta prohibit permetre que els animals orinin o facin les deposicions fecals sobre voreres, zones verdes i
zones terroses i elements restants de la via pública destinats a pas o estança de ciutadans i ciutadanes,
especialment a les zones de jocs infantils.
2. Resta prohibit permetre que els animals orinin o facin les deposicions fecals sobre elements d’edificis i
altres béns com vehicles, mobiliari, etc.
3. Com a mesura higiènica ineludible, qui condueix l’animal resta amb l’obligació de recollir i retirar els
excrements, dipositar-los de forma higiènicament acceptable als contenidors de recollida de deixalles i, fins i
tot, netejar la part de la via pública que hagi estat afectada.
Article 8. Danys
a) La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona
propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres
animals, a les vies i espais públics.
b) Quan un animal de companyia mossegui o agredeixi una persona, la persona propietària estarà obligada
a identificar-se i mostrar la documentació sanitària de l’animal, tant a la persona afectada o als seus
familiars si és un menor, com per requeriment de les autoritats d’ordre públic o personal mèdic del centre
sanitari on sigui atesa la persona accidentada.
Al mateix temps la persona propietària es posarà en contacte amb el veterinari que hagi vacunat l’animal per
demanar-li que en realitzi l’observació.
Durant els primers 15 dies després de l’incident, l’animal restarà sota vigilància en el seu domicili i la
persona propietària es comprometrà a no efectuar desplaçaments fins que no acabi el període d’observació.
Un cop transcorregut aquests 15 dies, el veterinari tornarà a examinar l’animal i si no presenta cap alteració
de la conducta ni símptomes d’hidrofòbia, ho farà constar en la certificació corresponent, les despeses que
s’ocasionin aniran a càrrec de la persona propietària de l’animal.
Quan un gos mossegui un altre animal se seguirà el mateix procediment esmentat anteriorment.
Tot l’exposat serà sense prejudici del que l’autoritat competent dictamini al respecte.
Article 9 Tipificació d’infraccions
1. Són infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’incompliment total o parcial de les
obligacions o prohibicions establertes en aquest Reglament municipal, d’acord amb el quadre de sancions
que acompanya el present text.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
3. En casos de reincidència de les infraccions:
a) La reincidència en una infracció lleu es tipifica com a infracció greu.
b) La reincidència en una infracció greu es tipifica com a infracció molt greu.
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Article 10. Règim de les sancions
1. Les infraccions lleus poden ser sancionades per l’òrgan competent amb multes de des de 50 fins a 200
euros.
Les greus amb multes de fins a 500 euros.
Les molt greus, amb multes de fins a 1.000 euros.
2. Les sancions lleus poden ser commutades.
Article 11. Graduació de les sancions
Les sancions es determinaran, en cada cas concret, seguint els següents criteris així com la concurrència de
més d’un criteri en un sol fet:
a) La gravetat de la infracció.
b) El benefici obtingut en la comissió del fet.
c) El perjudici causat als interessos generals, i el valor dels danys causats.
d) La intencionalitat.
e) La reiteració.
Article 12. Persones responsables
Són responsables de les infraccions, els autors de les accions i omissions que es tipifiquen en aquest
Reglament. Són responsables dels danys produïts pels animals els propietaris dels mateixos.
De les sancions pecuniàries imposades als menors, en resulten responsables subsidiaris, en cas
d’impagament de la sanció, els pares, tutors, acollidors o guardadors.
Article 13. Òrgan competent
A l’efecte de sancionar i/o incoar l’expedient, l’òrgan competent és l’alcalde president de la corporació, o bé
l’òrgan que ell dictamini. El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució implica la
terminació del procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos corresponents.
1. Les infraccions lleus poden tenir com a mesura alternativa/commutadora de la sanció econòmica, la
realització de treballs de reparació o de prestacions socials pro comunitat, quan els autors tinguin edat
laboral.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP de Lleida. El
seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
Aquesta Ordenança, que consta de tretze articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament de Llimiana, en sessió
ordinària celebrada el dia 26 d’octubre de 2017.
Llimiana, 15 de novembre de 2017
L’alcalde. Josep Terré Escolà
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