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ARTICLE 1er.-Els propietaris o posseïdors de gossos els han de censar a l’Ajuntament
en el termini màxim de dos mesos comptat des de la data del naixement, de l’adquisició
de l’animal, o de l’aprovació de la present ordenança.
ARTICLE 2on.- 1) Els propietaris o posseïdors de gossos han de comunicar-ne la baixa
per mort, desaparició, trasllat o altres causes comunicant-ne la baixa per mort,
desaparició, trasllat o altres causes en el termini de deu dies, comptats des que es
produís el fet, al Departament de Sanitat d’aquest Ajuntament. Caldrà que presentin les
targetes i plaques corresponents, llevat dels casos en que s’acrediti la impossibilitat
d’aportar-les.
2) En el mateix termini caldrà comunicar els canvis de domicili o
transferència de la possessió de l’animal.
ARTICLE 3er.-Els gossos que hagin mossegat alguna persona seran retinguts en
observació durant catorze dies, com a mesura de precaució sanitària.

Presència d’animals a la via pública
ARTICLE 4rt.-Els animals domèstics i de companyia que circulin per les vies públiques
han de fer-ho. En tot cas, acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del
comportament de l’animal.
ARTICLE 5è.-Els gossos que circulin per la via pública hauran d’anar proveïts de
corretja o cadena i collar.
ARTICLE 6é.-El s gossos que puguin ser agressius o perillosos hauran d’anar proveïts
de morrió posat.
ARTICLE 7è.-Els propietaris d’animals de vigilància de finques urbanes ubicades en el
terme municipal de Viladecavalls són obligats a prendre les mesures adients per tal que
l’animal no pugui mai abandonar lliurement el recinte ni agredir qui circuli per la via
pública adjacent.
ARTICLE 8è.-Queda prohibit que els gossos disposin les seves dejeccions en els parcs
infantils, en jardins o vies públiques. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels
gossos a les vies públiques i, en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
Els propietaris dels animals són responsables de l’eliminació d’aquestes deposicions. En
cas que s’infringeixi aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir
el propietari o la persona que acompanyi el gos per tal procedeixi a retirar les
deposicions de l’animal. Si el requeriment no es atès d’immediat, s’imposarà la
corresponent sanció. Les deposicions recollides es col·locaran de manera higiènica

acceptable en bosses d’escombraries domiciliàries o en els llocs que es destinin
expressament a aquest efecte.
ARTICLE 9è.-Es prohibeix l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en
els següents establiments o instal·lacions:
-Establiments de fabricació, venda, emmagatzematge o manipulació d’aliments de tota
mena.
-Bars, cafeteries, restaurants i similar.
-Locals d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius.
-Piscines públiques.
Els propietaris d’aquests locals han de col·locar a l’entrada dels establiments, en lloc
visible, una placa indicadora de la prohibició. S’exceptuen de la prohibició continguda
en aquest article els gossos pigall.
ARTICLE 10è.-El trasllat d’animals a través dels mitjans de transport es realitzarà
d’acord amb les disposicions legals vigents. Els gossos pigall podran viatjar lliurement
en els transports públics urbans, sempre que acompleixin la seva funció i que reuneixin
les condicions higiènic-sanitàries i de seguretat establertes per la normativa vigent.
ARTICLE 11è.- Es considera que un animal està abandonat si no du cap identificació de
l’origen del propietari ni va acompanyat de cap persona.
ARTICLE 12è.- Els animals abandonats a la via pública seran recollits pels serveis
corresponents i mantinguts en dipòsit a l’espera que el seu propietari i els reclami. Si
l’animal no porta cap identificació de l’origen del propietari, en el termini per a la seva
recuperació és de vuit dies. Si l’animal porta identificació, s’avisarà al propietari, el qual
tindrà un termini de deu dies per a recuperar-lo, previ abonament de les despeses de
recollida, manutenció i la vigilància que l’animal hagi ocasionat. Transcorreguts els
terminis respectius, en ambdós supòsits l’animal pot ser lliurat a persona o Associació
que en vulgui tenir cura. Si ha de ser sacrificat, el sacrifici es farà en tot cas sota control
i la responsabilitat d’un veterinari.
ARTICLE 13è.-L’Ajuntament, d’ofici o a instància de part, mitjançant els serveis de la
Policia Local, realitzarà les inspeccions que consideri oportunes per tal de vetllar pel
compliment de les normes establertes en el present capítol. L’agent emetrà informe que
acrediti la situació o els fets motiu de la inspecció, i aquest informe podrà ser tramés, en
els seu cas, als serveis veterinaris oficials per tal que determinin l’actuació procedent.
ARTICLE 14è.-Als efectes de l’article anterior, els propietaris o posseïdors d’animals
hauran de facilitar als agents de l’autoritat municipal i/o als inspectors veterinaris les
visites domiciliàries pertinents, sense perjudici que l’Ajuntament demani, en cas de
negativa del propietari, el corresponent manament judicial.
ARTICLE 15è.-L’Ajuntament, previ informe dels Serveis Veterinaris Oficials dels
Serveis Tècnics competents pot comissar els animals domèstics o de companyia si hi ha

indicis que hom els maltracta o tortura, si presenten símptomes d’agressió física o
desnutrició i si es troben en instal·lacions indegudes.
ARTICLE 16è.-També pot l’Ajuntament comissar o ordenar l’aïllament dels animals
de companyia en el cas d’haver-los diagnosticat que pateixen malalties transmissibles
amb les persones amb l’objectiu de sotmetre’ls a tractament o de sacrificar-los, si es
necessari.

Infraccions i sancions
ARTICLE 17è.- Les infraccions a les disposicions del present títol es classifiquen en
greus i lleus.
ARTICLE 18è.-Es consideraran infraccions greus, als efectes del present títol les
següents:
a) La tinença en domicilis particulars d’animals expressament prohibits.
b) La manca de vacunació contra la ràbia o la manca d’inscripció dels gossos en el
cens municipal
c) Els maltractaments, les tortures o les agressions a animals, tant si es produeixen
en públic com es privat.
d) L’incompliment de l’obligació de sotmetre immediatament a reconeixement
sanitari l’animal que hagi mossegat una persona, i que potencialment li pugui
transmetre la ràbia.
e) L’abandonament dels animals.
f) La manca greu de les condicions higiènic-sanitàries en l’allotjament dels
animals.
g) El dipòsit de les dejeccions dels animals en parcs o jardins públics.
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ARTICLE 19è.-Es consideraran infraccions lleus, als efectes de la present
ordenança, les següents.
a) Que l’animal no porti de manera permanent la identificació censal, tot i estar
censat.
b) La no comunicació en els terminis establerts dels canvis de domicili, de
transferència o la baixa de l’animal.
c) La negativa a retirar les deposicions dels animals de la via pública.
d) L’entrada de gossos a gats en els establiments expressats en l’article 9è.
ARTICLE 20è.-Les actuacions que vulnerin la present ordenança i que no siguin
expressament tipificades com a infraccions, constituiran una conducta
d’incompliment d’ordenances i reglaments segons la vigent legislació de Règim
Local.
ARTICLE 21è.-Són responsables de les infraccions els propietaris o posseïdors que
ho siguin per qualsevol títol, dels animals.

ARTICLE 22è.-Sense perjudici de l’execució subsidiària quan fos procedent, la
sanció general consistirà en una multa, l’import de la qual podrà oscil·lar entre 5.000
i 15.000 pessetes per ales infraccions greus i entre 1.000 i 5.000 per a les lleus.
ARTICLE 23è.- A efectes de la determinació de la quantitat de la multa, es tindrà en
compte especialment les circumstàncies consistents en el perill per a la salut pública,
la reiteració, la manca de col·laboració ciutadana i el menys preu de les normes
elementals de convivència ciutadana.

Disposició Final
La present ordenança que consta de 23 articles fou aprovada per l’Ajuntament en
sessió del dia 8 de juny de 1994, produirà efectes a partir de la publicació en el
B.O.P i restarà en vigor mentrestant no es derogui o modifiqui.

