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Núm. 10302
AJUntAment d’Amer  

Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació i ordenació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2017 

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord provisional de modificació de les ordenances fiscals del municipi d’Amer, 
anunciat en el tauler d’anuncis de la corporació i en el butlletí oficial de la província de Girona núm. 194 de data 10 d’octubre 
de 2016, els acords adoptats provisionalment han esdevingut definitius.

D’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, es publica el text íntegre 
definitivament aprovat:

ORDENaNÇa FIsCaL NÚM. 25 

DE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇa D’aNIMaLs aL TERME MuNICIPaL D’aMER

EXPOsICIÓ DE MOTIus

D’acord amb la Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada per la UNESCO el 27 d’octubre de 1978 i ratificada 
posteriorment per les Nacions Unides, els animals són éssers vius sensibles que tenen uns drets que l’espècie humana ha de 
respectar, la qual cosa constitueix un dels fonaments de la coexistència de les espècies en el món. També es reconeix que el 
respecte als animals està lligat al respecte entre els mateixos humans.

La tinença d’aquests animals, comporta tot un seguit d’obligacions i responsabilitats en relació amb la resta de persones, la 
ciutat i el mateix animal, com també amb la resta d’espècies animals i vegetals que conviuen de forma natural a l’ecosistema 
urbà. 

La voluntat de regular la protecció i la tinença responsable dels animals adaptada als temps actuals i alhora d’incorporar les 
darreres modificacions legislatives a la normativa sectorial vigent, és el que ha  propiciat l’elaboració d’una nova ordenança, 
amb l’objectiu de millorar i garantir la convivència entre persones i animals a la nostra vila.

NORMaTIVa sECTORIaL RELaCIONaDa aMB ELs aNIMaLs :

Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre la regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya.

Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d’animals de companyia.

Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia.

RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999 i la seva modificació en el RD 1570/2007 de 30 de 
novembre.

Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.

Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
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TÍTOL I. OBJECTE  I FINaLITaTs

article 1r. Objecte
1. aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció, el control , la tinença i la venda d’animals, independentment de la 
residència del propietari, dins el terme municipal de d’amer

2. Les finalitats d’aquesta Ordenança 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.

3. L’ajuntament d’amer disposarà d’un cens municipal per a la inscripció dels animals de companyia del municipi, en el qual 
hi haurà un apartat específic per als gossos considerats potencialment perillosos.

4. Són objecte d’especial regulació el cens i la identificació dels animals de companyia amb l’objectiu de disminuir els 
abandonaments a la via pública i garantir la convivència i tinença responsable.

5. aquesta ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i catalana de protecció i tinença 
d’animals i de tinença de gossos potencialment perillosos.

article 2n. Àmbit d’aplicació
1. Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta ordenança són els animals domèstics i de companyia.

2. Queden inclosos en aquesta ordenança els animals considerats potencialment perillosos i els de perillositat constatada dels 
grups abans descrits.

3. Queden exclosos d’aquesta ordenança i condicionats a la seva normativa específica, els animals de la fauna salvatge 
autòctona i no autòctona, excepte  els animals que es crien per a la producció de carn i els que treballen en l’agricultura.

Article 3r : Definicions
als efectes d’aquesta ordenança s’entén per :

1. Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que 
no pertanyen a la fauna salvatge, i proporcionen companyia, esbarjo o lleure, ajut personal i/o laboral, estiguin o no en les 
llars, instal·lacions temporals o en establiments de venda. També tenen aquesta consideració els animals que es crien per 
a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen a 
l’agricultura.

2. Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne 
companyia. als efectes d’aquesta ordenança, gaudeixen sempre d’aquesta consideració  els gossos, gats i fures.

3. Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual depèn dels humans, 
hi conviu i ha assumit el costum de captiveri. 

4. Fauna salvatge autòctona: espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol i les que hi hivernen 
o hi són de pas. 

5. Fauna salvatge no autòctona: espècies animals originàries de fora de l’Estat espanyol .

6. animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les persones.

7. Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu al nucli urbà de les ciutats i pobles compartint territori geogràfic amb 
les persones (colom roquer, gavià argentat, estornells i d’altres espècies de la fauna salvatge no autòctona que determini la 
legislació sectorial).

8. Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al manteniment d’animals, 
els establiments de venda i/o cria d’animals, els centres d’acollida d’animals, els domicilis particulars on es fan vendes o 
d’altres transaccions amb animals i les instal·lacions que allotgin més de cinc animals de companyia en un habitatge de 
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tipus horitzontal situat en zona urbana, jardí, finca o altre espai, i més de tres en un habitatge de tipus vertical. D’altres que 
determini la legislació sectorial.

Queden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es criïn per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte 
útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

9. Instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia: establiments on es guarden els animals de companyia i se’n té 
cura, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament i els clubs esportius.

10. Animal perdut: és l’animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o 
posseïdora, i que no va acompanyat de cap persona. 

11. animal abandonat: Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona ni duu cap 
identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. També es considerarà abandonat l’animal que, 
transcorreguts vints dies, no ha estat recollit per la persona propietària o posseïdora i pot ser cedit, acollit temporalment o 
adoptat.

article 4t. El dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los
1. L’ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, té el deure de protegir els animals d’acord amb l’art. 45.2 de la 
Constitució Espanyola sens perjudici també de vetllar per la seguretat de les persones i dels seus béns.

2. Tothom té el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los d’acord amb l’art. 45.2 de la Constitució Espanyola. Tothom 
té el deure de complir les normes contingudes en aquesta Ordenança i de denunciar els incompliments que presenciïn o dels 
quals en tinguin coneixement cert. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i 
exercir les accions que en cada cas escaiguin. Per a garantir el dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los, qualsevol 
persona física tindrà la condició d’interessada en els procediments administratius municipals relatius a la protecció d’animals 
sempre i quan s’hi personi.

article 5è. Entitats de protecció i defensa dels animals
1. als efectes d’aquesta Ordenança són entitats de protecció i defensa dels animals les associacions, fundacions i organitzacions 
sense ànim de lucre que tenen, entre d’altres finalitats, la defensa i la protecció dels animals.

2. Les entitats de protecció i defensa dels animals poden exercir la gestió cívica de competències municipals sobre protecció 
i tinença d’animals i tindran la condició d’interessades en els procediments administratius municipals relatius a la protecció 
dels animals sempre i quan s’hi personin.

article 6è. accés a la informació relativa a animals
Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació relativa als animals de la que, en relació a 
l’aplicació d’aquesta Ordenança, disposin l’ajuntament i els organismes amb responsabilitats públiques en matèria de 
protecció i tinença d’animals que estiguin sota el control de l’ajuntament.

TÍTOL II . CENs MuNICIPaL I IDENTIFICaCIÓ DELs aNIMaLs DE COMPaNYIa

article 7è. Àmbit d’aplicació
són aplicables als animals de companyia totes les normes recollides en el títol III de protecció i tinença d’animals  i el títol IV 
de presència d’animals a la vila.

Capítol I. Identificació i cens

Article 8è. Obligacions dels propietaris o posseïdors d’animals de companyia.
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a:

a) Identificar-los electrònicament mitjançant la implantació d’un transponedor que contingui un microxip amb un codi 
homologat o d’altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària dins els dos mesos següents a la data de naixement 
de l’animal.

b) Inscriure’ls en el cens municipal en el moment de l’adquisició, o en el termini de dos mesos des de la data de canvi de 
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residència de l’animal o trasllat temporal per un període superior a sis mesos al terme municipal d’amer o dins els tres 
primers mesos de vida de l’animal.

En cas de gossos potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània la sol·licitud de la llicència administrativa per 
a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i aportar la documentació requerida en l’article 13è d’aquesta 
ordenança.

c) Fer el pagament anual de la taxa municipal per a tinença de gossos. Queden exempts d’aquesta taxa els invidents que tenen 
un gos guia a causa d’una disminució visual, total o parcial, i les persones més grans de 65 anys que visquin soles (caldrà 
justificar-ho amb un certificat del padró).
d) Comunicar al cens municipal en el termini màxim de dos mesos la baixa per mort, cessió, canvi de residència de l’animal 
i/o del propietari i qualsevol altra modificació de les dades que figuren en aquest cens i justificar-ne els canvis.

e) Comunicar per escrit o telemàticament, de forma que en quedi constància, a l’ajuntament del terme municipal on s’ha 
produït la pèrdua i a l’ajuntament on està censat l’animal, en el termini de 48 hores, des que es té coneixement del robatori o 
pèrdua d’un animal de companyia amb la documentació identificativa pertinent a l’efecte de facilitar-ne la recuperació.

f) Proveir-los de la cartilla sanitària oficial, de forma prèvia a la inscripció en el cens municipal i efectuar controls veterinaris 
periòdicament, per garantir-ne la salut, i disposar de la documentació sanitària.

article 9è. Cens municipal.

1. És obligatòria la inscripció al cens municipal dels animals de companyia en el qual s’inscriuran els gossos, els gats i les 
fures, i dels altres animals que es determinin per reglament,  que resideixen de manera habitual al municipi. 

En el cens municipal hi figuraran, com a mínim, les dades que es descriuen a continuació, per tal d’establir una base de dades 
d’identificació i registre d’animals domèstics de companyia:
A/ Dades de la persona propietària i/o posseïdora de l’animal:

- Nom i cognoms
- NIF
- Domicili 

B/ Dades d’identificació veterinària de l’animal:
- Nom de l’animal
- Espècie i raça
- sexe
- Data de naixement
- Sistema d’identificació utilitzat i codi d’identificació
- Domicili no habitual de l’animal
- Nom, cognoms i número de col·legiat del veterinari que s’ocupa del control habitual de l’animal.
- Antecedents d’atacs a persones i animals que hagi ocasionat.

En el cens municipal de l’ajuntament s’ha d’incloure un apartat específic per a gossos que es considerin potencialment 
perillosos. En aquest cas, a més de les dades anteriorment citades, es sol·licitarà:

• Dades de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
• Incidències relacionades amb l’animal (lesions, agressions o danys a persones o a d’altres animals) conegudes per les 

autoritats administratives o judicials
• Denúncies o sancions de què hagi estat objecte el posseïdor i/o propietari de l’animal.

2. Les baixes per mort s’han de justificar mitjançant certificat veterinari i/o document d’eliminació del cadàver o declaració 
jurada.

3. Les pèrdues i els robatoris s’han de justificar mitjançant còpia de la denúncia a la policia municipal o còpia del document 
de comunicació de la pèrdua o declaració jurada.

4. Quant als canvis de residència en el mateix municipi, cal aportar la justificació de la nova adreça del propietari i/o de 
l’animal i el document de modificació de l’adreça en el registre d’identificació.
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5. Les baixes per trasllat a un altre municipi s’han de justificar mitjançant l’alta de l’animal en el cens del nou municipi o la 
justificació de petició d’alta.

6. Els canvis de titular s’han d’acreditar amb una còpia de la declaració de cessió, donació o venda, signada, on han de constar 
les dades i les signatures dels propietaris i dels contribuents actuals i anteriors, el document de modificació del titular en el 
registre d’identificació i el nou domicili del titular o propietari i/o de l’animal de companyia, si escau.
 
article 10è. La inscripció en el Cens municipal.

1. La inscripció en el cens municipal s’ha de completar amb el lliurament a la persona propietària o posseïdora d’un document 
d’alta identificatiu i que ha d’acreditar les dades de l’animal i de la persona propietària o posseïdora i la inscripció i número 
del registre del cens. 

2. Per raons de seguretat, els gossos destinats a activitats esportives, salvaguarda, protecció civil, cossos i forces de seguretat i 
d’altres assimilables estan exempts de l’obligació de dur la placa identificativa durant la realització de l’activitat.

article 11è. a les vies i els espais públics

En les vies i espais públics els animals de companyia han de dur d’una manera permanent una placa identificadora, o 
qualsevol altre mitjà d’identificació, adaptada al collar o a la corretja en què han de constar el nom de l’animal i les dades i el 
telèfon de la persona que n’és posseïdora o propietària. 

article 12è. Transaccions amb animals de companyia.

1. En qualsevol transacció amb animals de companyia (donació, cessió, venda, permuta...), incloses les efectuades per 
particulars, els animals han d’estar identificats i amb el tràmit del cens iniciat.

2.  La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per a fer qualsevol transacció 
de l’animal, i ha de constar en qualsevol documentació que faci referència a l’animal. Qualsevol transacció duta a terme 
sense que hi consti la identificació de l’animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona 
posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.
3. Els establiments de venda estan obligats a facilitar la inscripció de l’animal motiu de la transacció en el cens municipal, amb 
el requisit previ d’estar identificat.

4. Els animals de companyia del centre d’acollida d’animals de referència del municipi aptes per ser adoptats, prèvia revisió 
veterinària, seran desparasitats, vacunats, esterilitzats i identificats prèviament al lliurament en adopció i les despeses aniran a 
càrrec de l’adoptant. Es lliurarà l’animal juntament amb un contracte d’adopció. S’haurà de censar d’immediat si el propietari 
resideix al municipi d’amer. Es comunicarà a l’ajuntament pertinent, si l’adoptant és d’un altre municipi.

5. En les transaccions amb gossos considerats potencialment perillosos cal que el nou propietari sol·liciti la corresponent 
llicència municipal de tinença i/o conducció.

Capítol II. Gossos potencialment perillosos.

article 13è. Condicions i requisits d’obtenció de la llicència.

La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà l’obtenció prèvia de la llicència administrativa per a la 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,per part del propietari o posseïdor de l’animal.

Aquesta llicència l’emet l’ajuntament del municipi on resideix habitualment el gos i on ha d’estar censat i l’ha de sol·licitar 
l’interessat.

L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos requereix 
el compliment dels requisits següents:

a) Inscripció del gos en el cens municipal.

b) Ser major d’edat. Cal acreditar-ho amb el DNI, passaport o carnet de conduir.
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c) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions o tortures contra la llibertat o contra la integritat moral, la 
llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució 
judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. Aquest certificat d’antecedents penals el sol·licita la mateixa  
administració municipal.

d) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu 
l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment 
perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, si escau, renovació de la llicència, haver estat sancionat/
ada amb la suspensió temporal d’aquesta llicència, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió 
anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.

Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de l’animal, d’acord 
amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos.

A l’efecte de facilitar la justificació del compliment d’aquest requisit, en aquells casos en què no existeixi delegació perquè 
els ajuntaments puguin sancionar, els directors territorials del Departament de Medi Ambient notificaran a l’ajuntament 
corresponent les sancions imposades que hagin comportat mesures accessòries. També es pot presentar una declaració jurada 
de l’interessat si no ha estat sancionat per infraccions greus o molt greus.

e) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. aquest requisit 
s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir 
autoritzats pel Departament de sanitat i seguretat social.

f) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 
150.253 €, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, 
de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

En aquesta pòlissa, hi hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la 
pòlissa, se n’haurà de lliurar una còpia a l’Ajuntament per tal que pugui comprovar-ne la vigència. S’haurà de presentar còpia 
de la pòlissa i del rebut acreditatiu de l’últim pagament.

g) Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip i la cartilla sanitària de l’animal.

h) Fer el pagament de la taxa per a l’expedició de la llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos considerats 
potencialment perillosos.

La llicència tindrà una vigència de cinc anys, que es pot renovar a petició del seu titular per períodes successius d’igual 
termini. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol 
dels requisits exigits.

La inscripció al cens municipal es completarà amb el lliurament al propietari i/o conductor de la resolució municipal i d’un 
carnet on constaran les dades de l’animal i de la persona propietària o conductora.

TÍTOL III. DE La PROTECCIÓ I TINENÇa D’aNIMaLs

Capítol I. Prohibicions

Article 14è. Prohibicions, segons l’article 6è del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals.

Queda expressament prohibit respecte als animals

a) Maltractar-los, agredir-los i/o afectar-los físicament o psicològicament.

b) abandonar-los.
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c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l’animal.

d) Practicar-los mutilacions, extirpar-los parts dels cos o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària 
en cas de necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. 

e) No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

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

g) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat 
o la custòdia.

h) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i establiments de venda i de cria autoritzats, 
llevat de les donacions entre els particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es 
garanteixi el benestar de l’animal.

i) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.

j) utilitzar animals salvatges, encara que no es tracti d’espècies protegides, en captivitat en els circs.

k) En tot el terme municipal, la caça i la pesca, excepte en llocs autoritzats i si es disposa d’autorització expressa, i la captura 
d’animals, llevat la que realitzen els serveis autoritzats en la funció de protegir la salut pública i la seguretat. Pel que fa a la 
pesca, només podrà ser feta amb les autoritzacions corresponents, als llocs senyalitzats com a tals i sempre amb la pràctica de 
“pesca sense mort”. Pel que fa a la cacera, sempre caldrà avenir-se al pla cinegètic vigent aprovat per l’ajuntament d’acord 
amb el departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

l) Sotmetre´ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higienicosanitàries.

m) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los, de forma duradora, el moviment necessari.

n) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els 
puguin afectar tant físicament amb psicològicament.

o) Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de seguretat dels animals en el transport.

p) Utilitzar animals en baralles, en atraccions firals giratòries i en espectacles, filmacions i altres activitats publicitàries, 
culturals o religioses que els puguin ocasionar dany o sofriment o bé que suposin degradació, paròdies, burles o tractament 
antinaturals, o que poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.

q) Molestar, alimentar (tret de la col·locació de menjadores per a ocells passeriformes i colònies de gats urbans), capturar o 
comercialitzar els animals salvatges urbans, llevat dels controls de poblacions d’animals.

r) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

Capítol II. Condicions de la tinença

Article 15è. Aspectes higiènics i sanitaris.

1. La tinença d’animals domèstics resta condicionada al compliment dels següents requisits per part de les persones 
propietàries o posseïdores:

a) Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat òptimes per al seu allotjament, maneig i tracte.

b) Garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a l’animal mateix.

c) Tenir 16 o més anys i/o disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada en els termes previstos per les normes 
civils.
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d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de seguretat o altres establerts per les autoritats 
competents, si escau.

2. Els posseïdors d’animals estan obligats a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries.

article 16è. Gossos considerats potencialment perillosos.

Els propietaris o posseïdors de gossos considerats potencialment perillosos hauran de disposar, a més, de la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció a què es refereix el títol II, capítol II, article 13è  d’aquesta ordenança.

article 17è. animals salvatges

1. La tinença d’animals salvatges de la fauna autòctona i no autòctona, de tinença permesa per la legislació vigent, considerats 
molestos, potencialment perillosos o de perillositat constatada, que viuen en la llar, a més, restarà condicionada a l’obtenció 
d’una autorització administrativa municipal, que s’atorgarà sens perjudici de les autoritzacions establertes per altres 
administracions.

2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’una descripció de l’animal o animals (espècie, raça, 
edat i sexe), de l’acreditació de la identificació si s’escau, del domicili habitual de l’animal o animals i de les condicions de 
manteniment, de l’informe veterinari relatiu a les condicions higienicosanitàries, de seguretat i de benestar animal, de la 
còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de l’autorització prevista per la legislació vigent per a la tinença 
dels animals salvatges.

article 18è.  Criança domèstica

1. La criança domèstica per a l’autoconsum familiar d’aus de corral, conills, coloms, faisans, xais, cabres i d’altres animals 
anàlegs en domicilis particulars, independentment del nombre, resta condicionada, a més, a les característiques de l’habitatge 
i de la zona, a l’adequació de les instal·lacions i al nombre d’animals. Requereix d’una autorització administrativa municipal 
que s’atorga sens perjudici de la inscripció en el registre pertinent del departament competent de la Generalitat de Catalunya.

2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la situació i de les instal·lacions, llista 
d’animals (espècie, raça i nombre), procedència dels exemplars, període previst de la tinença i destí dels residus.

3. Quan, pel nombre d’animals, es considera activitat econòmica tipificada, segons la normativa sectorial específica vigent en 
cada moment, cal sol·licitar la corresponent llicència municipal.

article 19è. allotjament alternatiu a la llar

1. La tinença d’animals domèstics que per les seves característiques necessiten un allotjament diferent a la llar familiar (com 
els cavalls) resta condicionada, a més, al fet que les circumstàncies de l’allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre 
d’animals ho permetin. Requereix una autorització administrativa municipal que s’atorga sens perjudici de la inscripció en el 
registre pertinent del departament competent de la Generalitat de Catalunya.

2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la situació i plànol de les instal·lacions, 
llista d’animals (espècie, raça i nombre), procedència dels exemplars, període previst de la tinença, destí dels residus, pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil i autorització prevista pel departament competent de la Generalitat, si escau.

3. Quan, pel nombre d’animals, es considera activitat econòmica tipificada, segons la normativa sectorial específica vigent en 
cada moment, cal sol·licitar la corresponent llicència municipal.

article 20è. Nuclis zoològics

1. La tinença d’animals en instal·lacions fixes que segons normativa s’han d’inscriure com a nucli zoològic, necessita, a més, 
l’autorització administrativa municipal o llicència municipal com a activitat tipificada que s’atorgarà sens perjudici de la 
inscripció en el registre pertinent del departament competent de la Generalitat de Catalunya.
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2. Les instal·lacions ambulants amb animals, circs i exposicions zoològiques, necessiten, a més, l’informe municipal específic 
per a la tinença d’animals que serà previ a l’autorització o llicència municipal.

3. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la situació, plànol de les instal·lacions, 
llista d’animals (espècie, raça i nombre) i memòria de l’activitat, i especificar si disposa d’aigua, de sistema de sanejament, de 
recollida de residus i de cadàvers d’animals i veterinari responsable.

article 21è. Certàmens 

1. Els certàmens amb animals vius (mercats, exhibicions, exposicions, concursos, competicions esportives o altres), siguin 
itinerants o no, necessiten, a més, l’autorització municipal que s’atorgarà prèviament i sens perjudici de la autorització del 
departament competent de la Generalitat de Catalunya.

2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada de les dades següents: la identificació del certamen; 
descripció del lloc, dies i hores on se celebrarà; nombre aproximat d’animals classificat per espècies; nom, adreça i telèfon de 
la persona o persones encarregades de l’organització, a l’efecte de la comunicació urgent; normes de participació i memòria 
justificativa (mitjans de neteja i desinfecció de les instal·lacions o espais que s’utilitzen, zona d’aïllament sanitari, revisió 
veterinària dels animals, manteniment de les condicions higienicosanitàries dels animals i de les instal·lacions, característiques 
de les gàbies o tancats per allotjar els animals, sistema de recollida i eliminació de femtes i residus, acreditació de la procedència 
dels animals i tot allò que sigui de rellevància per a l’emissió de l’autorització).

3. La venda d’animals de companyia en certàmens o altres concentracions d’animals vius requereix l’autorització expressa del 
departament competent de la Generalitat de Catalunya.

article 22è. animals molestos i perillosos

La tinença d’animals considerats molestos, potencialment perillosos o amb perillositat constatada per l’autoritat competent 
restarà condicionada als requeriments i exigències específics, de seguretat, de manteniment i de convivència que se’ls imposi 
i, en cas d’incompliments, podran ser comissats i traslladats a un establiment adequat a càrrec del propietari fins a la resolució 
de l’expedient sancionador.

article 23è. Responsabilitats per danys a tercers 

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 coses, a les vies i espais públics i al 
medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.

Capítol III . Condicions de manteniment

article 24è. alimentació i allotjament.

1. Els propietaris o posseïdors d’un animal han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals 
d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i les cures necessàries per evitar que pateixi cap sofriment i per 
satisfer les necessitats que n’assegurin el benestar, incloent-hi l’activitat física, en condicions adequades a la seva espècie i 
raça.

2. sens perjudici del que les autoritats competents puguin establir reglamentàriament o determinar en casos particulars, 
d’acord amb les característiques especials del lloc d’ubicació i de l’animal, s’estableixen les següents condicions d’allotjament:

a) Els animals han de disposar d’espai suficient i poder accedir a un aixopluc contra la
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres.  

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 de neteja. En 
tot moment s’han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi l’entrada d’aigua, així com l’escalfament excessiu durant 
els mesos d’estiu.
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b) Els animals d’un pes superior a 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2.

c) Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts o balcons.

d) Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats.

e) Es prohibeix mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes.

3. Els animals han de tenir accés en tot moment a aigua potable i neta i degudament protegida del fred i de la calor, i se’ls ha 
de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

4. La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer diàriament, i s’han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats, 
desratitzats i desinsectats convenientment, per garantir les condicions higienicosanitàries de l’allotjament.

5. Les instal·lacions que alberguin animals potencialment perillosos o amb perillositat constatada han de tenir les 
característiques següents, a fi d’evitar que en surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d’ésser 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 d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per evitar 
que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un animal d’aquest tipus.

d) Si les instal·lacions no poden garantir la seguretat en l’acompliment de les característiques anteriors, els animals hauran 
d’estar lligats per protegir les persones o animals que s’hi acostin, segons les condicions estipulades a l’article 25.
 
article 25è. Gossos de guarda

1. El contingut d’aquest article és d’aplicació als animals que, per causes justificades, s’han de mantenir subjectes en un 
lloc concret durant un espai de temps determinat, llevat del que disposin les autoritats competents per a casos particulars 
específics.

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 estigui justificada.

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-
li els moviments, el qual ha de poder jeure i arribar sense problemes a  l’aigua i l’aixopluc.

Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal pugui jeure i arribar a 
l’aixopluc, a l’aigua i a l’aliment.

Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o l’enrotllament i la immobilització de l’animal.

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 o que produeixi estrangulació.

4. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals que es mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en 
aquestes condicions més de sis hores seguides; en aquest cas, han de poder fer exercici.

Els animals amb edat subadulta han de disposar d’un grau superior de llibertat de moviments i no es poden mantenir lligats 
o en un espai reduït més de dues hores seguides.

Article 26è. Animals dins vehicles estacionats

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. 
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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. 
3.-  És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes.
Article 27è. Animals dins espais reduïts

No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que impedeixin o limitin
considerablement el moviment, ni de forma habitual ni temporal, inclosos els establiments de venda.

Capítol IV. animals considerats potencialment perillosos

article 28è. Característiques i catalogació

1. als efectes d’aquesta ordenança tenen la consideració d’animals potencialment perillosos tots aquells que mostren de 
forma individual una conducta d’amenaça o d’agressió sense provocació constatada o responen agressivament sense cap 
estímul extern, previ informe o peritatge veterinari; també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter general, 
per a l’espècie o raça amb independència de l’agressivitat individual.

2. Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:

a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de 
Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire, bull terrier, terrier de staffordshire 
americà, Tosa Inu o japonès, akita Inu.

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

c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o d’assistència acreditats o ensinistrats 
en centres oficialment reconeguts o en període d’instrucció: forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, 
agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 
50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca 
robusta, ampla i profunda; coll ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i 
curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues formant 
un angle moderat.

d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent.

article 29è. animals de perillositat constatada.

Tindran la consideració d’animals de perillositat constatada aquells que han tingut episodis d’agressions a persones o a 
altres animals, concretament que hagin mossegat o causat lesions més de dues vegades al llarg de la seva vida a persones o a 
animals o danys a coses, previ dictamen de l’autoritat competent.

article 30è. Excepcions

No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les forces armades, forces i cossos de 
seguretat, cossos de policia de les comunitats autònomes, policia local i empreses de seguretat amb autorització oficial.

article 31è. autoritzacions establiments

Els establiments que acullen animals potencialment perillosos i els que es dediquen a la seva explotació hauran de disposar 
de les autoritzacions pertinents, així com complir les mesures de registre i de seguretat establertes.

article 32è. Esterilització

La castració per mesures de seguretat d’aquest tipus d’animals que presentin comportaments agressius patològics, no 
solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, podrà ser efectuada de forma voluntària a petició 
del propietari o posseïdor o instada per l’autoritat competent i l’haurà de realitzar el veterinari .



Pàg. 60

Administració Local Ajuntaments

Núm. 236 – 13 de desembre de 2016

article 33è. Gossos de vigilància.

1. Els propietaris o posseïdors d’animals de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges han d’impedir que l’animal 
pugui abandonar el recinte i molestar els vianants o causar-los lesions o provocar accidents.

2. Cal col·locar en un lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de l’existència d’un animal de vigilància.

Capítol V. Normes sanitàries

article 34è. Responsabilitats dels  propietaris  i veterinaris.

1.- Els propietaris o posseïdors estan obligats a proporcionar les cures necessàries per garantir la salut i el benestar dels 
animals tant pel que fa a tractaments preventius com guaridors de malalties i les que disposin les autoritats sanitàries o 
legislació vigent.

2.- En cas de declaració d’epizoòties els propietaris o posseïdors d’animals compliran les disposicions preventives sanitàries 
que estableixen les autoritats competents.

3.- Els animals que, segons diagnòstic veterinari, estiguin afectats per malalties o que pateixin afeccions cròniques incurables 
que suposin un perill per a la salut de les persones s’hauran de sacrificar a criteri de les autoritats sanitàries i amb càrrec al 
propietari o posseïdor.

4.- Els veterinaris, les clíniques, consultoris i hospitals veterinaris han de dur obligatòriament un arxiu amb la fitxa clínica dels 
animals tractats i vacunats. L’esmentat arxiu haurà d’estar a disposició de l’autoritat sanitària competent.

article 35è. Malalties de declaració obligatòria.

1. Qualsevol veterinari radicat al municipi està obligat a comunicar a les autoritats competents tota malaltia inclosa a les 
considerades de declaració obligatòria, per poder prendre les mesures col·lectives necessàries, independentment de les 
mesures zoosanitàries individuals.

Article 36è. Sacrifici de l’animal 

1. Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari, utilitzant mètodes que evitin el patiment 
físic i psíquic de l’animal, amb sedació profunda o anestèsia general prèvia i d’acord amb la normativa sectorial vigent.

2. L’eliminació de l’animal mort o sacrificat s’haurà de fer d’acord amb la normativa vigent i amb les especificacions que 
determinin les autoritats sanitàries.

3. Només està permès el sacrifici domèstic privat d’aviram i conills criats a la llar i destinats a l’autoconsum familiar. La resta 
d’animals s’han de sacrificar, tot i ser de cria domèstica i per a autoconsum, en un escorxador registrat i autoritzat per tal que 
la inspecció de l’Administració garanteixi que la carn és apta i segura per al consum humà.

article 37è. agressions

1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o d’altres animals estan 
obligades a:

a) 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 competents que ho sol·licitin.

b) Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària i censal de l’animal, en un termini màxim de 24 hores després 
dels fets, a les autoritats municipals i posar-se a la seva disposició.

c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària i presentar el corresponent certificat veterinari o informe a les autoritats 
sanitàries municipals en un termini no superior a 48 hores després de la lesió i al cap de 14 dies d’haver iniciat l’observació 
veterinària. L’observació veterinària es pot fer en el domicili.
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Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho consideri necessari es podrà obligar a ingressar l’animal en el 
centre municipal d’acollida d’animals o en qualsevol altre centre autoritzat per realitzar l’observació. Les despeses de captura 
i estada aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora.

d) Comunicar a l’autoritat sanitària local i al professional veterinari encarregat de l’observació de qualsevol incidència que 
esdevingui (mort de l’animal, robatori, pèrdua, trasllat...) durant el període d’observació veterinària.

2. Els veterinaris clínics de la ciutat tenen l’obligació de notificar a l’Administració municipal els casos que hagin atès, 
consistents en lesions produïdes per agressions entre animals o a persones, quan siguin degudes a l’agressivitat de l’animal i 
no a situacions comportamentals (dominància, por,..)

3. El certificat veterinari final o informe emès per un veterinari clínic haurà d’especificar la potencial perillositat de l’animal a 
l’efecte de considerar-lo potencialment perillós, a més d’altres dades sanitàries.

4. si l’animal agressor no té propietari conegut, els serveis municipals es faran càrrec de la captura i de les despeses d’observació.

5. Les persones agredides per un animal s’hauran de posar en contacte amb les autoritats sanitàries locals i hauran de facilitar 
les dades que coneguin de l’animal agressor i del seu propietari o posseïdor per donar compliment al que preveu aquesta 
ordenança.

TÍTOL IV: PREsÈNCIa D’aNIMaLs a La VILa

Capítol I. Condicions generals. animal molest, abandonat o mort

Article 38è. Mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns

1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns 
sigui alterada pel comportament i les molèsties derivades del seu manteniment i allotjament, tant de dia com de nit.

2. Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, terrats, galeries i balcons o altres espais oberts, 
animals domèstics que amb els seus sons, crits i/o cants destorbin el descans dels veïns.

article 39è. animals molest

1. Als efectes d’aquesta ordenança, tindrà la consideració d’animal molest aquell animal domèstic que hagi estat recollit en la 
via o espai públic més de dues vegades en un any.

També aquell animal que, de forma constatada pel personal municipal, hagi provocat molèsties per sorolls, males condicions 
higièniques o danys en més de dues ocasions en els darrers sis mesos.

L’Ajuntament requerirà els propietaris o posseïdors d’animals que causen molèsties perquè les solucionin. Si no actuen al 
respecte, els animals molests podran ser comissats i traslladats, amb despeses a càrrec de la persona propietària o posseïdora, 
a un establiment adequat, fins a la resolució de l’expedient sancionador.

article 40è. animal perdut o abandonat.

1. Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona, però va proveït d’identificació del seu 
origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora.
 
2. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o 
de la persona que n’és propietària o posseïdora. També es considerarà abandonat l’animal que, transcorreguts vints dies, no 
ha estat recollit per la persona propietària o posseïdora i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que han d’haver 
estat advertits en la notificació esmentada.
 
3. Recuperació d’animals:
 

• L’ajuntament o, si escau, l’ens local supramunicipal corresponent, s’han de fer càrrec dels animals abandonats o perduts 
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fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats segons el que estableix l’article 11.2. del Decret Legislatiu 2/2008.

• El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L’animal s’ha de lliurar amb la identificació 
corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

• Si l’animal porta identificació, l’ajuntament o, si escau, l’ens supramunicipal corresponent ha de notificar a la persona 
propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. 
Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l’animal, aquest es considera abandonat 
i pot de ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que han d’haver estat advertits en la notificació esmentada.

article 41è. animals ferits o morts

Els animals ferits o morts en la via i espais públics, abandonats, seran retirats pels serveis municipals, si el volum ho permet, 
i, si no, ho faran empreses autoritzades amb destinació a indrets autoritzats, si és mort, o a establiments veterinaris concertats, 
si està ferit, i es farà d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho a l’Ajuntament o a la Policia Local.
 

Capítol II. animals a les vies i/o espais públics

article 42è. Conducció dels animals

1. En les vies i/o espais públics, tot incloent també les parts comunes dels immobles col·lectius, els transports públics i els 
llocs i espais d’ús públic en general, els animals han d’anar acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre 
del comportament de l’animal, proveïts de corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de subjecció que no provoqui 
dany físic ni lesions a l’animal, adient a l’espècie i raça i amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la identificació 
del propietari; excepte en aquells indrets especialment condicionats per deixar els gossos lliures, determinats per l’autoritat 
municipal.

El conductor de gossos potencialment perillosos ha de portar sempre la llicència de la tinença i/o conducció de gossos 
potencialment perillosos.

2. Els animals potencialment perillosos o de perillositat constatada han d’anar lligats i amb un collar amb una cadena o 
corretja no extensible de menys de 2 metres que no ocasioni lesions a l’animal, el corresponent morrió homologat i adequat 
a la seva raça o qualsevol altra mesura imposada per les autoritats competents. Els menors d’edat no poden conduir-los 
ni es pot portar més d’un animal potencialment perillós per persona; així mateix han de portar la corresponent llicència 
administrativa de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

3. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a respectar les indicacions dels rètols informatius col·locats en el 
municipi.

Article 43è. Espais prohibits pels animals.

1. És prohibida la presència d’animals en les  àrees i zones enjardinades, en els parcs, a les platges i a les zones destinades a 
l’ús infantil en un radi de 5 metres al voltant, fins i tot en espais on aquesta prohibició no ha estat senyalada.

2. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública i espais públics, fonts i estanys 
i a les lleres dels rius i que els animals beguin a les fonts públiques.

article 44è. alimentació dels animals a la via pública

Es prohibeix donar aliments als animals en les vies públiques, espais públics o rius. En el cas dels animals salvatges urbans i 
gats urbans, la prohibició de donar aliments es fa extensiva també a les zones privades exteriors: portals, finestres, terrasses 
i balcons, a excepció de les persones autoritzades per l’ajuntament en les colònies controlades amb l’objectiu d’evitar la 
proliferació d’animals incontrolats en el municipi i a excepció de la col·locació de menjadores per a ocells passeriformes.

article 45è. Recollida de les dejeccions 

1. Els propietaris o conductors d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin amb els excrements les vies i/o espais 
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públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà a excepció de l’específic per a aquesta finalitat.

2. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats 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.

3. Els excrements recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig i papereres, utilitzant bosses o d’altres embolcalls.

4. En cas que es produeixi infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir el propietari o el 
posseïdor de l’animal perquè netegi els elements afectats, sens perjudici de la imposició de la sanció corresponent.

Capítol III. Presència d’animals en establiments i transports públics

article 46è. Establiments alimentaris

1. Queda prohibida l’entrada i permanència d’animals domèstics i anàlegs, excepte els gossos pigall i d’assistència i els 
d’utilitat pública, en les següents instal·lacions i establiments:

a) Locals destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, manipular o vendre aliments.
b) Locals d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius en el marc de la normativa que reguli aquests establiments.
c) Piscines públiques.
d) Altres establiments públics on la presència d’animals no estigui específicament autoritzada.

2. Els propietaris d’aquests locals han de senyalitzar, amb una placa indicadora de la prohibició, l’entrada.

article 47è. Establiments públics

1. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, bars restaurant i similars, 
segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i permanència d’animals en llurs establiments, llevat que es tracti de gossos 
pigall, d’assistència o d’utilitat pública.

2. Caldrà col·locar en l’entrada de l’establiment i en un lloc ben visible una placa indicadora de la prohibició.

3. Tot i comptant amb l’autorització, s’exigirà que vagin subjectes amb corretja o cadena i els gossos potencialment perillosos, 
amb el morrió col·locat.

article 48è. Transports públics

1. Es podran traslladar animals en transports públics a l’interior de cistelles de transport, o altres mitjans homologats per 
aquest ús, en les condicions d’higiene i seguretat oportunes i amb la documentació corresponent. També d’acord amb les 
disposicions vigents del servei de transports i de les autoritats competents.

2. Els gossos pigall, els d’assistència i els declarats d’utilitat pública podran circular lliurement en els transports públics 
urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu amo o agent de seguretat i gaudeixin de les condicions higienicosanitàries i 
de seguretat que preveuen les ordenances.

3. La circulació i conducció d’animals i vehicles de tracció animal a la via pública s’ha d’ajustar a allò que disposa la legislació 
sectorial vigent.

TÍTOL V. RÈGIM saNCIONaDOR

CAPÍTOL I. Classificació i tipificació

article 49è. Infraccions. Competència sancionadora.

1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
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2. Són infraccions en matèria de protecció, control i tinença d’animals, les tipificades com a lleus, greus i molt greus al Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i a la Llei 10/1999, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, així com les disposicions amb rang de llei que substitueixin o 
modifiquin les anteriors.

3. Competència sancionadora. 

3.1. Correspon a l’alcaldia o òrgan en qui delegui, la resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus, greus i molt 
greus d’aquesta ordenança.

3.2. Correspon també a l’alcaldia la resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus derivades de l’aplicació del 
Decret Legislatiu 2/2008, pel que s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals sense perjudici de l’actualització 
normativa que es pugui produir en aquesta matèria  i les infraccions  lleus derivades de l’aplicació de la Llei 10/1990, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos.

3.3. En els casos d’infraccions greus en matèria de gossos potencialment perillosos la competència per sancionar correspon al 
Ple municipal d’acord amb l’article 13.2.b) de la llei 10/1999.

3.4. En les infraccions molt greus en matèria de gossos potencialment perillosos la competència per sancionar recau en el 
departament competent de la Generalitat de Catalunya.

 article 50è. Infraccions lleus

A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article anterior, són faltes lleus per infracció d’aquesta 
ordenança, les següents:

1. Maltractar o agredir físicament els animals, si no els produeix resultats lesius.

2. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, 
de benestar animal i de seguretat, si no els comporta un risc greu.

3. No evitar la fugida d’animals.

4. Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los, de forma duradora, el moviment necessari.

5. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus.

6. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.

7. Vendre animals a menors de 16 anys o persones incapacitades sense l’autorització pertinent.

8. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.

9. Comerciar amb animals fora dels certàmens o altres concentracions d’animals vius, establiments de venda i de cria 
autoritzats.

10. Transportar animals amb vulneració dels requisits establerts per la Llei de protecció dels animals i per aquesta ordenança.

11. Vendre o transmetre animals de companyia sense identificar i censar en la forma i procediment establert per l’Ajuntament.

12. Molestar, capturar, alimentar (tret dels casos permesos) o comercialitzar els animals salvatges urbans, llevat dels controls 
de poblacions d’animals, sempre que no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu.

13. Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels animals.

14. alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies i espais públics, excepte en els casos permesos.

15. alimentar animals salvatges urbans i gats urbans, excepte per part de les persones autoritzades per l’ajuntament.
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16. La circulació dels animals en espais i vies públiques sense corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de subjecció 
adient.

17. No recollir els excrements dels gossos de les vies i espais públics, dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs 
destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o mobiliari urbà.

18. Portar els animals de companyia a la via pública i als espais públics sense una placa identificativa o un altre sistema al 
collar, on consti el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor .

19. La presència d’animals en les àrees i zones enjardinades, als parcs, a les platges i a les zones destinades a l’ús infantil.

20. No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi.

21. Caçar, capturar i pescar, excepte en els llocs autoritzats i persones expressament autoritzades.

22. Tenir animals sense l’autorització municipal quan sigui obligatòria.

23. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona que el condueixi i controli dugui la 
llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment perillosos i la certificació acreditativa 
de la inscripció censal.

24. Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics els menors de divuit anys.

25. Conduir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics.

26. Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una corretja o cadena extensible o de longitud 
superior a 2 metres.

27. Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan estigui prohibit per la normativa.

28. La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i dels de seguretat.

29. No comunicar la desaparició o pèrdua d’un animal, en el termini de 48 hores.

30. Tenir en possessió un animal de companyia no inscrit en el cens municipal dels animals de companyia.

31. Incomplir les obligacions d’identificació o d’inscripció al cens municipal d’un gos potencialment perillós.

32. No comunicar a l’ajuntament, en el termini d’un mes, la baixa per mort, pèrdua, cessió, canvi de residència de l’animal 
i/o del propietari i altres, a l’efecte de la seva regularització en el cens municipal d’animals de companyia.

33. Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant microxip.

34. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos potencialment perillosos.

35. No renovar la llicència de conducció de gossos perillosos.

36. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.

37. Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en aquesta ordenança.

38. Rentar els animals o efectuar d’altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública, fonts, estanys o lleres dels rius.

39. Acumulació d’excrements i orins al balcó/terrassa causant molèsties olors i problemes d’higiene.

40. Tenir l’animal sense cap tipus de cura i mal alimentat a la terrassa/balcó.

41. Tenir un gos en un espai reduït i/o sense recollir excrements  i/o sense aigua ni menjar i al sol.
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42. Orins de gos que procedeixen del balcó de l’habitatge i que cauen a la via pública.

43. Deixar que el gos miccioni contra vehicles estacionats.

44. Qualsevol altre incompliment de les obligacions previstes en aquesta ordenança , al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals  i a la resta de la  normativa relacionada, quan no es 
consideri falta greu o molt greu.

article 51è. Infraccions greus

són infraccions greus les següents:

1. No comunicar ni complir les obligacions derivades de la lesió o mossegada d’un animal.

2. La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments, 
llevat dels gossos pigall i dels de seguretat.

3. Conduir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte a una cadena.

4. Deixar solt o abandonar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar que s’escapi 
o perdi, la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap persona amb independència que dugui o no identificació.

5. El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum excepte aviram i conills.

6. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.

article 52è. Infraccions molt greus

són infraccions molt greus les següents:

1.- Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos 
considerats potencialment perillosos.

2.- Vendre o transmetre un gos potencialment perillós a qui no tingui llicència.

3.- utilitzar animals salvatges en captivitat en circs.

4.- Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

Capítol II. sancions

article 53è. Tipus de sancions

Les sancions a imposar per infraccions comeses contra aquesta ordenança són les següents:

1. Multa.

2. Comís dels animals objecte de la infracció.

3. Clausura temporal, total o parcial, de les instal·lacions o locals.

4. Execució de treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que ha faltat en cometre la infracció. 

La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de l’aplicació del comís 
preventiu que es pot determinar a criteri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o interposar la 
denúncia. 

La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels arts de caça o captura i dels instruments amb què 
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s’ha dut a terme, els quals poden de ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat que es tracti d’arts 
de caça o captura prohibits.

La comissió d’infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot comportar el tancament temporal de les 
instal·lacions, els locals o els establiments respectius, i també la inhabilitació per a la tinença d’animals per un període de dos 
mesos a cinc anys.

En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions d’educació ambiental, de 
prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals, o d’advertiment, 
sense que calgui iniciar un procediment sancionador.

article 54è. Imports de les sancions

La quantitat de la multa és, com a mínim, de 100 € i, com a màxim, de 3.000 €.

Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 € fins a 400 €.

Les greus són sancionables amb una multa de 401 € fins a 1.500 €.

Les molt greus són sancionables amb una multa de 1.501 € fins a 3.000 €.

article 55è. Criteris determinants de la quantia

En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte, per graduar la quantia de les multes i la imposició de les sancions 
accessòries, els criteris següents:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.

d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.

e) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.

f) El fet que hi hagi requeriment previ.

g) El risc per a la salut i la seguretat de les persones.

Hi ha reincidència , per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi 
estat declarat per resolució ferma

Les denúncies amb consideració de caràcter obligatori se sancionaran amb la multa màxima que es recull en l’annex I (quadre 
d’infraccions i sancions de caràcter obligatori).

article 56è. Mesures derivades de l’incompliment de les obligacions

L’incompliment de les obligacions contingudes en els apartats anteriors i, essencialment, quan hi hagi risc per a la 
seguretat o la salut de les persones o generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques, ...), 
l’Administració municipal podrà requerir els propietaris o posseïdors dels animals perquè arrangin el problema i podrà 
sancionar-los.

La inobservança dels requeriments efectuats i el fet de no disposar de les autoritzacions pertinents pot derivar en mesures 
provisionals o definitives de limitació de la tinença: comissar temporalment l’animal fins al compliment de les obligacions i/o 
requeriments o comissar-lo definitivament, sense dret a indemnització, i traslladar l’animal a un establiment adequat o a les 
caneres municipals i adoptar qualsevol altra mesura addicional que es consideri necessària.
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article 57è. Comís d’animals

L’autoritat municipal pot comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi indicis racionals d’infracció de les 
disposicions d’aquesta ordenança o de les normatives sectorials.

El comís es podrà practicar en el mateix domicili, prèvia valoració dels criteris de salubritat, seguretat i convivència que els 
serveis tècnics municipals han de justificar.

Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en cas que la persona sigui sancionada, s’ha de determinar la 
destinació de l’animal.

Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin relacionades van a compte de la persona causant de les 
circumstàncies que l’han determinat.

Capítol III. Responsabilitats

article 58è. Responsabilitat de les infraccions

són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d’autors i coautors, i es podrà 
estendre a aquelles persones físiques o jurídiques a qui per Llei s’atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa 
comesa per uns altres.

De les infraccions relatives a actes sotmesos a llicència o autorització administrativa perceptiva que es produeixin sense la 
seva prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les persones físiques o jurídiques 
que siguin titulars de la llicència, i si no n’hi hagués, la persona física o jurídica sota la dependència de la qual actués l’autor 
material de la infracció.

Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han intervingut en la 
comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.

aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la comissió de 
la infracció.

Capítol IV. Funció inspectora

article 59è. Funció inspectora de les activitats que regula aquesta ordenança

Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a l’acció inspectora de l’ajuntament, 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.

Els propietaris o posseïdors d’aquests animals han de facilitar l’accés als agents de l’autoritat i als funcionaris municipals que 
desenvolupin tasques d’inspecció relacionades amb aquesta ordenança,  així com als serveis sanitaris assignats per realitzar la 
inspecció i determinació de les circumstàncies dels articles anteriors i sol·licitar el permís municipal, si escau, i,  han d’aplicar 
les mesures higienicosanitàries que l’autoritat municipal decideixi.

CaPÍTOL V. Procediment sancionador

article 60è. Principis del procediment sancionador

El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguda en la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener,  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.
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article 61è. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata 

1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament voluntari de les sancions de 
multa, amb una reducció de la sanció d’un 50 % si el pagament es fa efectiu després de la denúncia de la infracció i abans 
que es dicti resolució sancionadora. El pagament voluntari de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del 
procediment amb les següents conseqüències:

a) La reducció del 50 per cent de l’import de la sanció de multa.
b) La renúncia a formular al·legacions. En el cas de que aquestes fossin formulades es tindran per no presentades.
c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en que es realitzi el pagament, 

essent recurrible la sanció únicament davant de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

2. El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment, sens perjudici de presentar els 
recursos procedents.

article 62è. 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.

article 63è. Prescripció

El termini de prescripció de les infraccions és el següent:

- Les infraccions molt greus, 3 anys
- Les infraccions greus, 2 anys
- Les infraccions lleus, 6 mesos

El termini de prescripció de les sancions és el següent:

- Les sancions molt greus, 3 anys
- Les sancions greus, 2 anys
- Les sancions lleus, 1 any

El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’han comès. La prescripció s’interromp per qualsevol 
actuació administrativa de la qual tingui coneixement el denunciat o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili 
i es practiquin les actuacions amb projecció externa a la dependència en què s’origini. 

La prescripció es reprèn si el procediment es paralitza durant més d’un mes per causes imputables al denunciat.

Disposició transitòria

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia i d’animals potencialment perillosos que a l’entrada en vigència d’aquesta 
ordenança no estiguin inscrits en el cens municipal ni disposin de llicència municipal específica, hauran de formalitzar-ne la 
inscripció i tramitar la llicència corresponent en un termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.

Disposició derogatòria

Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que contradiguin o resultin incompatibles 
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amb aquesta ordenança. En especial queda derogada l’ordenança municipal de control i tinença d’animals aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament el 16 de desembre de 1996 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm..42 de 3 d’abril de 1997

Disposicions finals

Primera. L’import de les sancions establertes en l’article 54è. i en l’annex I d’aquesta ordenança, s’actualitzarà en funció dels 
imports expressament previstos a la llei o prèvia aprovació pels òrgans de govern competents de l’ajuntament d’amer.

Segona. Aquesta ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercera. Aquesta Ordenança ha estat aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple en data 28 de setembre de 2016 i 
ha esdevingut definitivament aprovada el dia 16 de novembre de 2016. Aquesta regirà a partir de l’1 de gener de 2017 i es 
mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

aNNEX 1 

aRT. aPaRTaT OPCIÓ INFRaCCIÓ QuaLIFICaCIÓ IMPORT

 50 1 Maltractar o agredir físicament els animals, si no els 
produeix resultats lesius LLEu de 100 fins a 400 euros

50 2
Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en 
instal·lacions inadequades des del punt de vista higie-
nicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si no els 
comporta un risc greu

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 3 No evitar la fugida d’animals LLEu de 100 fins a 400 euros

50 4
Mantenir els animals lligats durant la major part del 
temps o limitar-los, de forma duradora, el moviment 
necessari

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 5
No donar els animals l’atenció veterinària necessària 
per garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis 
greus

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 6 Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam LLEu de 100 fins a 400 euros

50 7 Vendre animals a menors de 16 anys o persones incapa-
citades sense l’autorització pertinent LLEu de 100 fins a 400 euros

50 8 Fer donació d’un animal com a premi o recompensa LLEu de 100 fins a 400 euros

50 9
Comerciar amb animals fora dels certàmens o altres 
concentracions d’animals vius, establiments de venda i 
de cria autoritzats

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 10
Transportar animals amb vulneració dels requisits esta-
blerts per la Llei de protecció dels animals i per aquesta 
ordenança

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 11
Vendre o transmetre animals de companyia sense iden-
tificar i censar en la forma i procediment establert per 
l’ajuntament

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 12
Molestar, capturar, alimentar (tret dels casos permesos) 
o comercialitzar els animals salvatges urbans, llevat dels 
controls de poblacions d’animals, sempre que no estigui 
tipificat com a infracció greu o molt greu

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 13 Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o al-
tres sorolls produïts pels animals LLEu de 100 fins a 400 euros

50 14 alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies i espais 
públics excepte en els casos permesos. LLEu de 100 fins a 400 euros

50 15
alimentar animals salvatges urbans i gats urbans, 
excepte per part de les persones autoritzades per 
l’ajuntament

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 16
La circulació dels animals en espais i vies públiques sen-
se corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de 
subjecció adient

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 17
No recollir els excrements dels gossos de les vies i espais 
públics, dipositar les defecacions dels animals fora dels 
llocs destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les faça-
nes d’edificis i/o mobiliari urbà

LLEu de 100 fins a 400 euros
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aRT. aPaRTaT OPCIÓ INFRaCCIÓ QuaLIFICaCIÓ IMPORT

50 18

Portar els animals de companyia a la via pública i als 
espais públics sense una placa identificativa o un altre 
sistema al collar, on consti el nom de l’animal i les dades 
del propietari o posseïdor i, en el cas dels gossos, la pla-
ca del cens de l’ajuntament

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 19 La presència d’animals en les àrees i zones enjardinades 
, als parcs, a les platges i zones destinades a l’ús infantil LLEu de 100 fins a 400 euros

50 20 No respectar les indicacions contingudes en els rètols 
informatius col·locats en el municipi LLEu de 100 fins a 400 euros

50 21 Caçar, capturar i pescar, excepte en els llocs autoritzats i 
persones expressament autoritzades LLEu de 100 fins a 400 euros

50 22 Tenir animals sense l’autorització municipal quan sigui 
obligatòria LLEu de 100 fins a 400 euros

50 23

Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als 
espais públics sense que la persona que el condueixi i 
controli dugui la llicència municipal per a la tinença i/o 
conducció de gossos considerats potencialment perillo-
sos i la certificació acreditativa de la inscripció registral.

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 24 Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i es-
pais públics els menors de divuit anys LLEu de 100 fins a 400 euros

50 25 Conduir més d’un gos potencialment perillós per perso-
na a les vies i espais públics LLEu de 100 fins a 400 euros

50 26
Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i es-
pais públics amb una corretja o cadena extensible o de 
longitud superior a 2 metres

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 27 Permetre l’entrada d’animals als establiments de concu-
rrència pública quan estigui prohibit per la normativa LLEu de 100 fins a 400 euros

50 28 La presència d’animals a les piscines públiques llevat 
dels gossos pigall i dels de seguretat LLEu de 100 fins a 400 euros

50 29 No comunicar la desaparició o pèrdua d’un animal, en 
el termini de 48 hores LLEu de 100 fins a 400 euros

50 30 Tenir en possessió un animal de companyia no inscrit al 
cens municipal dels animals de companyia LLEu de 100 fins a 400 euros

50 31 Incomplir les obligacions d’identificació o d’inscripció 
al cens municipal d’un gos potencialment perillós LLEu de 100 fins a 400 euros

50 32

No comunicar a l’ajuntament, en el termini d’un mes, 
la baixa per mort, pèrdua, cessió, canvi de residència de 
l’animal i/o del propietari i altres, a l’efecte de la seva 
regularització en el cens municipal d’animals de com-
panyia.

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 33 Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de 
companyia mitjançant microxip LLEu de 100 fins a 400 euros

50 34 No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exi-
gible als propietaris de gossos potencialment perillosos LLEu de 100 fins a 400 euros

50 35 No renovar la llicència de conducció de gossos perillo-
sos LLEu de 100 fins a 400 euros

50 36
No complir les mesures de seguretat establertes per a 
les instal·lacions que alberguin gossos potencialment 
perillosos

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 37
Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos 
potencialment perillosos previstes en aquesta orde-
nança

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 38
Rentar els animals o efectuar d’altres activitats d’higiene 
corporal als animals a la via pública, fonts, estanys o lle-
res dels rius

LLEu de 100 fins a 400 euros

50 39 acumulació d’excrements  i orins al balcó/terrassa cau-
sant molèsties olors i problemes d’higiene. LLEu De 100 fins a 400 euros

50 40 Tenir l’animal sense cap tipus de cura i mal alimentat a 
la terrassa/balcó. LLEu De 100 fins a 400 euros

50 41 Tenir un gos en un espai reduït i/o sense recollir excre-
ments i/o sense aigua ni menjar al sol. LLEu De 100 fins a 400 euros

50 42 Orins de gos que procedeixen del balcó de l’habitatge i 
que cauen a la via pública. LLEu De 100 fins a 400 euros

50 43 Deixar que el gos miccioni contra vehicles estacionats. LLEu De 100 fins a 400 euros
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aRT. aPaRTaT OPCIÓ INFRaCCIÓ QuaLIFICaCIÓ IMPORT

50 44

Qualsevol altre incompliment de les obligacions previs-
tes en aquesta ordenança , al Decret legislatiu 2/2008, 
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals  i a la resta de la  normativa 
relacionada, quan es consideri falta lleu.

LLEu de 100 fins a 400 euros

51 1 No comunicar ni complir les obligacions derivades de la 
lesió o mossegada d’un animal. GREu de 401 fins a 1.500 euros

51 2
La presència d’animals en els locals destinats a la fa-
bricació, emmagatzematge, transport, manipulació o 
venda d’aliments, llevat dels gossos pigall i dels de se-
guretat.

GREu de 401 fins a 1.500 euros

51 3 Conduir un gos potencialment perillós en llocs públics 
sense morrió o sense estar subjecte a una cadena. GREu de 401 fins a 1.500 euros

51 4

Deixar solt o abandonar un animal potencialment pe-
rillós o no haver adoptat les mesures necessàries per 
evitar que s’escapi o perdi, la qual cosa succeeix quan 
l’animal no va acompanyat de cap persona amb inde-
pendència que dugui o no identificació.

GREu de 401 fins a 1.500 euros

51 5 El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum 
excepte aviram i conills. GREu de 401 fins a 1.500 euros

51 6 Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant 
l’últim any GREu de 401 fins a 1.500 euros

52 1
Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de 
la llicència administrativa per a la tinença i conducció 
de gossos considerats potencialment perillosos.

MOLT GREu de 1.501 fins a 3.000 euros

52 2 Vendre o transmetre un gos potencialment perillós a qui 
no tingui llicència MOLT GREu de 1.501 fins a 3.000 euros

52 3 utilitzar animals salvatges en captivitat en circs MOLT GREu de 1.501 fins a 3.000 euros

52 4 Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant 
l’últim any MOLT GREu de 1.501 fins a 3.000 euros

aNNEX 2

REGIsTRE  DE DaDEs

1.- Dades de l’ajuntament
 
Descripció dels camps Tipus de camp Observacions
Nom de l’ajuntament C (40) Obligatori
Nom entitat que comunica les dades censals  C (50)  Obligatori quan la comunicació de les dades censals 

la faci una entitat diferent de l’ajuntament (Consell 
Comarcal, Districte Municipal, etc.)

Codi INE C (5) Obligatori

2. Dades del propietari o posseïdor de l’animal de companyia

Descripció dels camps Tipus  de camp Observacions
Cognom del propietari o posseïdor C (40) Obligatori
Nom del propietari o posseïdor C (10)   Obligatori, excepte en el cas que el propietari o 

posseïdor sigui una persona jurídica. En aquest cas, 
el nom es posarà en el camp anterior.

NIF del propietari o posseïdor C (10) Obligatori
Domicili de residència del propietari o posseïdor C (50) Obligatori
Municipi de residència del propietari o posseïdor C (40) Obligatori
Codi INE de municipi de residència del propietari 
o posseïdor C (5) Obligatori
Codi postal C (5) Obligatori
Telèfon C (10) 
Telèfon alternatiu C (10) 
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3.- Dades de l’animal de companyia

Descripció dels camps Tipus de camp Observacions
Nom de l’animal C (10) Obligatori
Domicili censal de l’animal C (50)  Obligatori
Número de registre censal C (10) 
Espècie segons la “Taula espècie” C (1) Obligatori
Raça segons la “Taula raça gossos” o “Taula 
raça gats”, segons correspongui C (2) Obligatori
Tamany de l’animal segons “Taula tamany” C (1) 
sexe (M=mascle i F=femella) C (1) 
Data de naixement F 
Identificació segons la “Taula identificació” C (1) Obligatori

En el cas que la identificació sigui mitjançant “microxip”, s’han d’informar els següents camps:

Descripció dels camps Tipus de camp Observacions
Codi d’identificació microxip C (16)  Obligatori quan la identificació sigui mitjançant 

microxip
Marca del microxip segons la “Taula microxip” C (1)  Obligatori
Lloc de col·locació microxip segons la “Taula 
col·locació microxip” C (1)  aconsellable sempre que es disposi d’aquesta 

informació

En el cas que la identificació sigui mitjançant “tatuatge”, s’han d’informar els següents camps:

Descripció dels camps Tipus de camp Observacions
Codi d’identificació tatuatge C (16)  Obligatori quan la identificació sigui mitjançant 

tatuatge
Lloc de col·locació tatuatge segons la “Taula 
col·locació tatuatge” C (1)   aconsellable sempre que es disposi d’aquesta 

informació
Banda de col·locació (D=dreta i E=esquerra) C (1)  aconsellable sempre que es disposi d’aquesta 

informació

En cas que la identificació sigui mitjançant “ressenya completa”, s’han d’informar els següents camps:

Descripció dels camps Tipus de camp Observacions
Color de l’animal segons la “Taula color” C (2)  Obligatori quan la identificació sigui mitjançant 

ressenya completa
Particularitats de color C (50)   En el cas dels animals amb capa tricolor, és 

recomanable omplir aquest camp
Tipus de pèl de l’animal segons “Taula pèl” C (1)  Obligatori quan la identificació sigui mitjançant 

ressenya completa
Forma de les orelles de l’animal segons “Taula orelles” C (1)  Obligatori quan la identificació sigui mitjançant 

ressenya completa
Forma de la cua de l’animal segons “Taula cua” C (1)  Obligatori quan la identificació sigui mitjançant 

ressenya completa
Característiques singulars C (50) 

El fitxer hauria de portar un registre de capçalera amb la següent informació:

Descripció dels camps Tipus de camp Observacions
Nombre total d’animals del fitxer N (6) 
Nombre total de gats N (6)  
Nombre total de gossos N (6) 
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4.- Dades de referència.

EsPÈCIE RaÇa GOssOs
1  GOs 01  MasTÍ O CREuaT
2  GaT 02  LLEBRER aFGaNÈs

03  aIRDaLE TERRIER
04  aLasKaN MaLaMuTE

RaÇa DE GaTs 05  BassET HOuND
01  CREuaT O MasTÍ 06  BEaGLE
02  EuROPEu 07  BEaRDED COLLIE
03  PERsa 08  BOBTaIL
04  sIaMÈs 09  BOuVIER DEs FLaNDEs
99  aLTREs 10  BOXER

11  BRETON
12  BuLL-DOG

TaMaNY 13  BuLL-MasTIFF
1  GEGaNT 14  BuLL-TERRIER
2  GRaN 15  CaNICHE
3  MITJÀ 16  CHIuaHua
4  PETIT 17  CHOW-CHOW
5  NaN 18  COCKER

19  COLLIE
20  DÀLMaTa

IDENTIFICaCIÓ 21  DOBERMaN
1  MICROXIP 22  DOG O GRaN DaNÈs (dog alemany)
2  TaTuaTGE 23  DOG aNGLÈs
3  REssENYa COMPLETa 24  DOG aRGENTÍ

25  DOG DE BuRDEus
26  DOG DEL TIBET

COL·LOCaCIÓ MICROXIP 27  DRaHTHaaR
1  EsQuERRa 28  FILa BRasILER
2  DRETa 29  FOX-TERRIER
3  CREu 30  LLEBRER

31  GOLDEN-RETRIEVER
32  GOs D’aTuRa

COL·LOCaCIÓ TaTuaTGE 33  GREYHOuND
1  ORELLa 34  GRIFFON
2  ENGONaL 35  HusKY
3  aIXELLa 36  RETRIEVER DEL LaBRaDOR

37  LLEBRER ÀRaB
38  LLEBRER HONGaRÈs

COLOR 39  LLEBRER Rus
01  NEGRE 40  MasTÍ DELs PIRINEus
02  BLaNC 41  MasTÍ EsPaNYOL
03  MaRRÓ 42  MasTÍ NaPOLITÀ
04  sENGLaR 43  PasTOR aLEMaNY
05  GRIs 44  PasTOR BELGa
06  BLaNC I NEGRE 45  PEQuINÈs
07  BLaNC I MaRRÓ 46  PERDIGuER DE BuRGOs
08  BLaNC I FOC 47  PERDIGuER PORTuGuÈs
09  BLaNC I GRIs 48  PINsCHER
10 TRICOLOR 49  PIRINEE  (gos de muntanya Pirineus)
99  aLTREs 50  PIT BuLL TERRIER

51  PODENC
52  PODENC EIVIssENC

PÈL 53  POINTER
1  CuRT 54  PREsa CaNaRI
2  LLaRG 55  PREsa MaLLORQuÍ
3  DuR 56  RETRIEVER
4  DOBLE 57  ROTTWEILER

58  RasTREJaDOR EsPaNYOL
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59  saNT BERNaT
ORELLEs 60  saMOIEDE
1  ERECTEs 61  sCHNauZER
2  CaIGuDEs 62  sETTER aNGLÈs
3  INTERMITGEs 63  sETTER EsCOCÈs
4  TaLLaDEs 64  sETTER GORDON

65  sPITZ
66  sTaFFORDsHIRE

Cua 67  TECKEL
1  LLaRGa 68  TERRaNOVa
2  CuRTa 69  TOsa JaPONÈs
3  aMPuTaDa 70  YORKsHIRE

99  aLTREs

BaIXa
1  MORT DE L’aNIMaL
2  CaNVI DE DOMICILI
3  aLTREs

TauLa DE PERILLOsITaT

1  GOssOs QuE HaN TINGuT EPIsODIs DE PERILLOsITaT.
2  GOssOs QuE HaN EsTaT ENsINIsTRaTs PER a L’aTaC I La DEFENsa.
3  GOssOs QuE PERTaNYEN a uNa DE LEs RaCEs EsTaBLERTEs a La LLEI 
    10/1999 O a LLuRs ENCREuEMENTs.
4  COMBINaCIÓ DELs PuNTs 1 I 2.
5  COMBINaCIÓ DELs PuNTs 1 I 3.
6  COMBINaCIÓ DELs PuNTs 2 I 3.
7  COMBINaCIÓ DELs PuNTs 1,2 I 3.

Descripció dels diferents camps:
•  N (n)  Numèric sense decimals (nombre màxim de dígits = n)
•  C (n)  Caràcter (longitud obligatòria de caràcters = n)
•  D      Data en format DD-MM-AAAA, on DD és el dia amb dues xifres, MM és el mes amb   
              dues xifres i aaaa és l’any amb quatre xifres.  

ORDENaNÇa FIsCaL NÚM. 4. 

REGuLaDORa DE L’IMPOsT sOBRE VEHICLEs DE TRaCCIÓMECÀNICa

article 1. Disposicions generals

D’acord amb allò que estableixen els articles 92 i següents, del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL), els preceptes d’aquesta Ordenança regulen l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, establert amb caràcter obligatori per la mateixa Llei en el seu article 59.1 en relació amb 
l’article 15.2.

article 2. Naturalesa i fet imposable

1. L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un Tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, 
aptes per circular per les vies públiques, independentment de la seva classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que s’hagi matriculat als Registres públics corresponents i no se n’hagi donat 
de baixa. Als efectes d’aquest Impost, també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula 
turística.
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3. No estan subjectes a l’Impost:

a) Els vehicles que, tot i haver-se donat de baixa als Registres per antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per circular 
excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limitades a les d’aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 kg.

article 3. Exempcions 

Exempcions a aplicar d’ofici

1. Estaran exempts de l’Impost:

a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat 
ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera 
acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, externament identificats i amb la condició de reciprocitat en 
la seva extensió i grau.
Igualment, els vehicles dels Organismes Internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb 
estatut diplomàtic.

c) Els vehicles respecte els quals així se’n derivi del que es disposa als Tractats o Convenis Internacionals.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

Exempcions a aplicar a instància de l’interessat.

a) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’Annex II del Reglament General de Vehicles, 
aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre. Es tracta de vehicles que tinguin una tara no superior a 350 kg i 
que, per construcció, no puguin superar en terrenys plans la velocitat de 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no 
merament adaptats) per a l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física.

b)Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats unicament a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta 
exempció s’aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat 
com als destinats al seu transport.

Les exempcions previstes als dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris que se’n 
beneficiïn per més d’un vehicle simultàniament.

als efectes del que es disposa en aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa aquelles que tinguin aquesta 
condició legal en grau igual o superior al 33%.

Aquestes exempcions són de naturalesa reglada i haurà de ésser sol·licitada expressament pels subjectes passius abans del 31 
de desembre, sense que tingui efectes pels exercici anteriors al de la seva sol·licitud.

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de  transport públic urbà, sempre que tinguin una 
capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla d’Inspecció Agrícola.

Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant 
les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.

Els interessats hauran d’adjuntar la següent documentació a la sol·licitud:
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a) En el supòsit de vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu:
 Fotocòpia compulsada del permís de circulació.
 Fotocòpia compulsada del Certificat de Característiques Tècniques del Vehicle.
 Fotocòpia compulsada del carnet de conduir (anvers i revers).
  Fotocòpia compulsada de la declaració administrativa d’invalidesa o disminució física expedida per l’Organisme o 

autoritat competent.
  Justificació documental de la destinació del vehicle davant de l’Ajuntament de la imposició, en els següents 

termes: 
  - Declaració de l’interessat.
   - Certificats d’empresa.
  -Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
               - Qualssevol altres certificats expedits per l’Autoritat o persona competent.

b) En el supòsit dels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària agrícola:
 Fotocòpia compulsada del permís de circulació.
 Fotocòpia compulsada del Certificat de Característiques Tècniques del Vehicle.
 Fotocòpia compulsada de la Cartilla d’inscripció Agrícola expedida a nom del titular del vehicle.

No s’aplicarà aquesta exempció, quan per part de l’administració municipal es comprovi que els tractors, remolcs o 
semiremolcs de caràcter agrícola es dediquen al transport de productes o mercaderies de caràcter no agrícola o que no es 
consideri necessari per a explotacions d’aquesta naturalesa.

un cop declarada l’exempció per l’administració municipal, s’expedirà un document que n’acrediti la concessió.

article 4. subjectes passius

són subjectes passius d’aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les Entitats a les que fa referència l’article 35.4 de la 
LGT, a nom de les quals consti el vehicle al permís de circulació.

article 5. Quota

1. Sobre les quotes de tarifa indicades al quadre de l’article 95.1 del TRLRHL, s’aplicaran els següents coeficients d’increment:

A) Turismes................................................Coeficient 1,80
B) Autobusos .............................................Coeficient 1,80
C) Camions................................................ Coeficient 1,80
D) Tractors ................................................ Coeficient 1,80
E) Remolcs i semi - remolcs .................... Coeficient 1,80
F) Ciclomotors i motocicletes.................  Coeficient 1,80

Aquests coeficients s’aplicaran tot i que les tarifes bàsiques es modifiquin per Llei de Pressupostos de l’Estat.
2. De conformitat amb el que es determina en el punt anterior, el quadre de tarifes aplicable en aquest municipi és el següent:

QuaDRE DE TaRIFEs sEGONs POTÈNCIa I CLassE
                                                                                                   

a) Turismes:     
                                                                                                          Euros
- De menys de 8 cavalls fiscals ...................................................   22,70
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals   ..............................................   61’34
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals   ............................................ 129’49
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals   ............................................ 161’30
- De 20 o més cavalls fiscals   ...................................................... 201,60

B) autobusos:
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- De menys de 21 places   ............................................................. 149,94
- De 21 a 50 places   ......................................................................  213,55
- De més de 50 places   .................................................................. 266,94

C) Camions:

- De menys de 1000 Kg. de càrrega útil   ......................................  76,10
- De 1000 a 2999 Kg. de càrrega útil   ..........................................  149,94
- De més de 2999 a 9999 Kg. de càrrega útil   .............................. 213,55
- De més de 9999 Kg. de càrrega útil    ........................................  266,94

D) Tractors:

- De menys de 16 cavalls fiscals   ................................................   31,81
- De 16 a 25 cavalls fiscals   .........................................................    49’99
- De més de 25 cavalls fiscals   ..................................................... 149,94

E) Remolcs i semiremolcs arrossegades per vehicles de tracció mecànica:

- De menys de 1000 i més de 750 Kg. de càrrega útil   ..........      31,81
- De 1000 a 2999 Kg. de càrrega útil   ......................................      49’99
- De més de 2999 Kg. de càrrega útil   .....................................   149’94

F) Altres vehicles:

- Ciclomotors    ............................................................................       7,96
- Motocicletes fins a 125 cc   .......................................................       7,96
- Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc   ..............................    13,63
- Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc   ..............................    27,27
- Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc   ............................    54,52
- Moticicletes de més de 1000 cc   ..............................................   109,04

3. Als efectes de l’aplicació de les anteriors tarifes i la determinació de les diferents classes de vehicles, ens haurem d’atenir al 
que es disposa al Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, i disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 2822/1998, de 23 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Vehicles.

4. Es tindran en compte les següents regles:

1a. En tot cas, dins de la categoria de «tractors», s’hi hauran d’incloure els «camions tractors» i els «tractors i maquinària 
per a obres i serveis». 

2a. Els «tot terrenys» s’hauran de qualificar com a turismes.

3a. Les «furgonetes mixtes» o «vehicles mixtos adaptables» són automòbils especialment destinats al transport, simultani o 
no, de mercaderies i persones fins a un màxim de 9 incloent-hi el conductor, i en els que es poden substituir eventualment 
la càrrega, parcialment o totalment, per persones mitjançant l’addició de seients.

Els vehicles mixtos adaptables tributaran com a «camions» excepte en els següents supòsits:

a) Si el vehicle es destina exclusivament al transport de passatgers de forma permanent, tributarà com a «turisme».

b) Si el vehicle es destina simultàniament al transport de càrrega i passatgers, s’haurà d’examinar quina de les dues finalitats 
predomina, i s’aportarà com a criteri raonable el fet que el nombre de seients superi o no la meitat dels potencialment 
possibles.

4a. Els «motocarros» són vehicles de tres rodes dotats de caixa o plataforma per al transport de coses i tindran la consideració, 
a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de «motocicletes».



Pàg. 79

Administració Local Ajuntaments

Núm. 236 – 13 de desembre de 2016

Tributaran per la capacitat de la seva cilindrada.

5a. Els «vehicles articulats» són un conjunt de vehicles format per un automòbil i un semiremolc.

Tributarà simultàniament i per separat el que porti la potència d’arrossegament i el semiremolc arrossegat.

6a. Els «conjunts de vehicles o trens de carretera» són un grup de vehicles acoblats que participen a la circulació com una 
unitat tributaran com a «camió».

7a. Els «vehicles especials» són vehicles autopropulsats o remolcats concebuts i construïts per realitzar obres o serveis 
determinats i que, per les seves característiques, no hagin de complir alguna de les condicions tècniques exigides al Codi 
o sobrepassin permanentment els límits que s’hi estableixen per a pesos o dimensions, així com la màquina agrícola i els 
seus remolcs.

Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres 
vehicles de tracció mecànica tributaran per les tarifes corresponents als «tractors».

La potència fiscal, expressada en cavalls fiscals, s’establirà d’acord amb el que es disposa a l’article 11.20 del Reglament 
General de Vehicles.

Article 6. Bonificacions

1. S’estableixen les següents bonificacions de les quotes:

a) Bonificació del 100 per 100 en la quota de l’impost els vehicles pels quals s’acrediti que abans de la data de meritació de 
l’impost es compleixi qualsevol dels següents dos requisits:

- Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit, d’acord amb el Reial Decret 1247/11995.

- Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat mínima de 25 anys.

b) Bonificació del 75 per 100 en la quota de l’impost els vehicles amb motor elèctric, i d’un 50  per 100 els vehicles amb motor 
híbrid.

c) Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 en la quota de l’impost els vehicles que consumeixin biocarburants (s’entendrà 
per biocarburant aquell que procedeixi de la recollida selectiva d’olís domèstics i metanol).

2. La bonificació prevista a la lletra a) de l’apartat anterior l’haurà de sol·licitar el subjecte passiu a partir del moment en 
què es compleixin les condicions exigides per al seu gaudi. Aquesta bonificació haurà d’ésser sol·licitada expressament pels 
subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercicis anteriors al de la seva sol·licitud.

3. Les bonificacions previstes a la lletra b) i c) de l’apartat anterior les haurà de consignar i aplicar el subjecte passiu a la 
declaració-liquidació de l’impost.

article 7. Responsables

1. són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la LGT i a l’Ordenança General de 
Gestió, Recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos locals de dret públic.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes 
previstos a la LGT.

article 8. Període Impositiu i meritació

1. L’impost es meritarà el primer dia del període impositiu, llevat del cas de primera adquisició dels vehicles, que es meritarà 
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el dia en què es produeixi l’adquisició.

2. El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l’any natural, llevat dels casos de:

a) Primera adquisició del vehicle. El període impositiu del primer any serà el dels trimestres naturals, comptats a partir del 
primer dia del trimestre natural en què es produeixi l’adquisició del vehicle.

b) Baixa definitiva del vehicle. El període impositiu de l’exercici en què es produeixi la baixa definitiva del vehicle serà el dels 
trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de l’impost fins a l’últim dia del trimestre natural en què es produeixi 
la baixa definitiva del vehicle. També procedirà prorratejar l’import de la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa 
temporal per sostracció o robatori del vehicle des de la data d’anotació de la baixa en registre públic corresponent.

c) Es procedirà a la baixa de l’impost, en el supòsit de transmissió d’un vehicle en la qual intervé una persona jurídica que es 
dedica a la compravenda, quan aquesta es realitzi en virtut de l’article 33 del Reglament General de Vehicles. En tot cas, la 
persona jurídica que es dedica a la compravenda haurà de sol·licitar el canvi al seu nom quan hagi transcorregut més d’un 
any des de que s’hagi produït la baixa sense haver-se transmès a un tercer. L’alta de l’impost que s’acreditarà en el moment 
de la seva transmissió definitiva correspondrà a l’adquirent o l’usuari final.

article 9. Normes de gestió

1. Normes de gestió

1.1. Correspon a aquest ajuntament la gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via 
de gestió tributària dels vehicles que, en els corresponents permisos de circulació, estiguin domiciliats al Municipi d’Amer, 
tenint en compte el que es disposa a l’article 97 del TRLRHL.

1.2. En els supòsits d’adquisició i primera matriculació dels vehicles o quan aquests es reformin, de manera que alteri la seva 
classificació als efectes d’aquest Impost, els subjectes passius presentaran davant l’Administració municipal i amb caràcter 
previ a la seva matriculació a la Prefectura Provincial de Trànsit l’autoliquidació, a efectes de la qual es complimentarà 
l’imprès aprovat per aquest Ajuntament i s’hi faran constar els elements tributaris determinants de la quota a ingressar.

S’hi adjuntarà:

- Documentació acreditativa de la compra o modificació del vehicle.
- Certificat de Característiques Tècniques.
- DNI o CIF del subjecte passiu.

La liquidació la podrà presentar l’interessat o el seu representant.

simultàniament a la presentació de l’autoliquidació, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota del seu Impost 
resultant. 
Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional, fins que l’Administració municipal no comprovi 
que s’ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l’impost.
L’oficina gestora, després de verificar que el pagament s’ha fet en la quantia correcta, deixarà constància de la verificació 
a l’imprès de declaració.
1.3. En els supòsits de vehicles ja matriculats o declarats aptes per circular, l’impost es gestiona a partir del seu Padró anual.
Les modificacions del Padró es fonamentaran en les dades del Registre de Trànsit i en les Comunicacions de la Prefectura 
de Trànsit relatives a altes, baixes, transferències, reformes dels vehicles, sempre que s’alteri la seva classificació a efectes 
d’aquest Impost, i canvis de domicili.
El Padró de l’impost s’exposarà al públic durant un termini d’un mes perquè els interessats puguin examinar-lo i, si 
s’escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic del Padró s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província 
i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels subjectes passius.
El termini d’ingrés dels deutes de cobrament per rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i s’anunciarà 
públicament al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Un cop finalitzat el termini de pagament voluntari sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu de 
recaptació, la qual cosa comporta la meritació del recàrrec del 20% de l’import del deute no ingressat, així com el dels 
interessos de demora corresponents.
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Aquest recàrrec serà del 5% quan el deute s’ingressi abans que s’hagi notificat al deutor la providència de constrenyiment, 
i del 10% quan es pagui la totalitat del deute i el propi recàrrec abans de la finalització del termini previst a l’apartat 5 de 
l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

4. No obstant això, un cop s’hagi abonat la quota de l’impost, si algun contribuent creu que té dret a la devolució, podrà 
sol·licitar-la dins del termini determinat a aquest efecte i per alguna de les causes previstes a la Legislació vigent.

2. Altes, baixes, reformes dels vehicles quan s’altera la seva classificació als efectes de l’Impost, transferències i canvis de 
domicili

1. Aquelles persones que sol·licitin a la Prefectura Provincial de Trànsit la matriculació o la certificació d’aptitud per circular 
d’un vehicle hauran d’acreditar prèviament el pagament de l’Impost.

2. Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la seva reforma, sempre que alteri 
la seva classificació a efectes d’aquest Impost, així com també en els casos de transferència, de canvi de domicili que 
consti al permís de circulació del vehicle, o de baixa d’aquests vehicles, hauran d’acreditar prèviament davant l’esmentada 
Prefectura Provincial el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament de l’Impost, sense perjudici que es pugui exigir 
per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes per aquest concepte meritades, liquidades, presentades al 
cobrament i no prescrites. S’exceptua de l’esmentada obligació d’acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles 
amb quinze o més anys d’antiguitat.

3. Les Prefectures Provincials de Trànsit no tramitaran els expedients, si no s’acredita el pagament de l’Impost en els termes 
establerts als apartats anteriors.

3. Sostracció de vehicles

1. En el cas de sostracció de vehicles, prèvia sol·licitud i justificació documental, es podrà concedir la baixa provisional 
a l’Impost amb efectes des de l’exercici següent a la sostracció, i es prorratejarà la quota de l’exercici de la sostracció per 
trimestres naturals.

2. La recuperació del vehicle motivarà la represa de l’obligació de contribuir des d’aquesta recuperació. Amb aquesta finalitat, 
els titulars dels vehicles hauran de comunicar la seva recuperació a la Policia Municipal en el termini de quinze dies des de la 
data en què es produeixi, que donarà lloc al trasllat de la recuperació a l’oficina gestora del Tribut.

article 10.  Gestió per delegació

Si la gestió del tribut ha estat delegada en el servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada.

article 11. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat en aquesta Ordenança resultin 
procedents, es regiran per les normes contingudes en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos 
municipals de dret públic, LGT i demés disposicions d’aplicació.

article 12. Remissió normativa

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran l’Ordenança General de Gestió, Recaptació 
i Inspecció Tributària i les disposicions que les desenvolupin i complementin.

Disposició addicional única

Les modificacions que s’introdueixin en la regulació de l’impost, per les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat o per 
qualsevol altres lleis o disposicions que resultaren d’aplicació directa, produiran, en el seu cas, la corresponent modificació 
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tàcita de la present Ordenança.

Disposició final únicament

Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança han estat aprovades provisionalment per l’Ajuntament en Ple en data 
28 de setembre de 2016 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 16 de novembre de 2016. Aquestes regiran a partir 
de l’1 de gener de 2017 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

ORDENaNÇa FIsCaL NÚM. 11

REGuLaDORa DE La TaXa DE CLaVEGuERaM

article 5è. Quota tributària.

La quota tributària corresponent a la prestació del serveis de clavegueram, així com per la vigilància del servei, conservació i 
neteja, s’exigirà per unitat i tipus de local.
a aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

a) Per cada habitatge............................................................... 26,88€
b) Per cada local comercial o industrial................................31,43€

aquestes quotes corresponen a una anualitat.

ORDENaNÇa FIsCaL NÚM. 24 

TaXa PER PaRaDEs,BaRRaQuEs, CasETEs DE VENDa, EsPECTaCLEs O aTRaCCIONs sITuaTs EN TERRENYs 
D’Ús PÚBLIC I INDÚsTRIEs DEL CaRRER I aMBuLaNTs 

article 1. Fonament i naturalesa

a l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova  el  Text  refós  
de  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 
aquest ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança.

article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de mode particular els 
subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

article 3. subjectes passius

són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, 
de 27 de desembre, General Tributària (en endavant, LGT), a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que 
es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

article 4. Responsables

1. Respon solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una fracció tributària o que 
col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants i cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35.4 de la LGT respondran 
solidàriament en proporció en les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.

3. En els casos de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o 
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partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués 
adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les 
obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data 
de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la LGT.

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir dels aprofitaments especials 
en exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de 
l’activitat econòmica.

Article 5. Beneficis fiscals

1. L’estat, les Comunitats autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin per a procedir 
als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. En relació a les quotes previstes en els apartats 2 a 4 del quadre de tarifes, l’ajuntament podrà aplicar discrecionalment una 
bonificació de fins el 50% quan s’hagin donat condicions meteorològiques adverses durant la celebració de l’esdeveniment 
que va motivar l’ocupació de la via pública.

3.En relació a les quotes previstes en l’apartat 3 del quadre de tarifes, l’ajuntament podrà aplicar una bonificació del 90% quan 
s’apliquin descomptes superiors al 40% del preu de l’atracció durant el dilluns de festa local.

4.  Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota tributària tots els usuaris fixos del mercat setmana que domiciliïn el seu 
rebut i paguin a l’inici del període de cobrament. Per poder gaudir d’aquesta bonificació caldrà no tenir cap quota pendent 
de pagar de trimestres anteriors.

article 6. Quota tributària

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

TaRIFEs €/DIa
1. Parades en el mercat setmanal
1.1. usuari fix:
•  Fins a 10 metres lineals 3,50€
d) Mes de 10 metres lineals 4,00€
1.2. usuari eventual:
- Fins a 10 metres lineals 7,00 €
- Mes de 10 metres lineals 9,00 €
2. Parades, casetes de venda, espectacles i atraccions per les Festes Majors dels nuclis d’amer
- Fins a 5 m2 5,00 €
- Per cada m2 de més 1,20 €
s’estableix una quota màxima de 150€/dia  
Quedaran exemptes les entitats locals sense ànim de lucre

  
Els llocs que disposin de connexió a la xarxa elèctrica municipal pel funcionament d’aparells de fred mensualment seran 
d’una quota addicional, per cada aparell, .................................................................................................................................... 15,20€
Rodatges d’espots publicitaris per dia i sense ajut de l’auxiliar de policia municipal ....................................................... 206,73€

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà 
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determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

article 7. acreditament 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciïn l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de 
concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

2. sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud 
d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.

3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici 
d’aquest aprofitament.

article 8. Període impositiu

1. Quan la instal·lació de l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1 hagi de durar menys d’un 
any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener 
de cada any, i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial.

3. si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, per causes no imputables al subjecte passiu i no es poden realitzar els 
aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

article 9. Règim de declaracions i ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es presentarà degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
alternativament, poden presentar-se en el servei Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el 
funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.  

3. L’abonament de la taxa pels llocs fixes s’haurà de satisfer en els primers quinze dies de cada trimestre. En el cas dels 
eventuals es procedirà a abonar-la setmanalment.

Article 10. Notificacions de les taxes

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació té caràcter periódic, 
es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius en 
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

2. a l’empara del que preveu la DT 2ª de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta 
Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisits de notificació 
individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix.

article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al tribut regulat en aquesta Ordenança resultin 
procedents, es regiran per les normes contingudes en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos 
municipals de dret públic, LGT i demés disposicions d’aplicació.

article 12. Remissió normativa

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran l’Ordenança General de Gestió, Recaptació 
i Inspecció Tributària i les disposicions que les desenvolupin i complementin.
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Disposició final única:
Les modificacions introduïdes en aquesta Ordenança han estat aprovades provisionalment pel l’Ajuntament en Ple en data 
28 de setembre de 2016 i han esdevingut definitivament aprovades el dia 16 de novembre de 2016. Aquestes regiran a partir 
de l’1 de gener de 2017 i es mantindran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa. Aquest ordenança deroga 
i substitueix l’annex 2 de l’ordenança fiscal número 13 reguladora de les taxes per l’ocupació del sol subsòl i la volada, i 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 

ORDENaNÇa FIsCaL NÚM. 2

 REGLaMENTaCIÓ GENERaL DELs PREus PÚBLICs MuNICIPaLs

annex a la Reglamentació General de Preus Públics
....
F) s’estableixen les tarifes següents en cas de pèrdua o trencament de material cedit per l’ajuntament: 

Material Preu unitat 
Taules  120,00 € 
Cadires  25,00 € 
Tanques  45,00 € 

ORDENaNÇa FIsCaL NÚM. 21 

TaXa PER La uTILITZaCIÓ DE LEs INsTaL.LaCIONs EsPORTIVEs DE PROPIETaT MuNICIPaL

....

Article 8è.- Bonificacions

Per activitats d’interès general o a petició d’entitats sense ànim de lucre del municipi, la junta de govern local podrà atorgar 
bonificacions de fins al 100% dels imports d’aquesta taxa.

ORDENaNÇa FIsCaL NÚM. 26 

REGuLaDORa DE La GEsTIÓ DE COBRaMENT MITJaNÇaNT EL sIsTEMa DE FRaCCIONaMENT GRaTuÏT 
uNIFICaT

article 1r.- OBJECTE I FONaMENT

aquest ajuntament, en ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix la present ordenança fiscal reguladora 
de sistema de recaptació denominat Fraccionament Gratuït Unificat (d’ara endavant F.G.U.).

article 2n. – DEFINICIÓ

1.El sistema FGu consisteix en el pagament a compte al llarg d’un exercici econòmic de tots els fets imposables reportats entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre, d’aquells tributs de venciment periòdic, nascuts per contret previ i ingrés per rebut.

2.Únicament podran acollir-se a aquest sistema els deutes nascuts dels següents tributs:

a) Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa urbana i Béns Immobles de Naturalesa Rústica.
b) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
c) Taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació d’Escombraries.
d) Taxa per l’Entrada de Vehicles a través de les Voreres (Guals).
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article 3r. – CaRaCTERÍsTIQuEs

són característiques d’aquest procediment:
a) L’adhesió al FGU serà per la totalitat dels conceptes de l’article 2, dels quals se sigui contribuent o obligat al pagament en 
el moment de la sol·licitud.
b) L’adhesió al FGU serà voluntària i expressa. L’administrat podrà renunciar a aquest sistema per tornar al tradicional.
c) una vegada sol·licitada l’alta en el sistema, la sol·licitud s’entendrà prorrogada automàticament per a successius exercicis 
en tant no se sol·liciti per l’interessat la baixa de forma expressa. aquesta sol·licitud serà presentada amb anterioritat a la data 
del començament de la seva aplicació, i en tot cas abans del 15 de desembre de cada exercici.
d) El FGU serà gratuït, sense perjudici de la via de constrenyiment que es pogués derivar de l’ impagament del deute pel 
procediment aquí establert.
e) serà imprescindible la domiciliació bancària dels successius pagaments que es realitzin.

article 4t. – suBJECTEs PassIus O OBLIGaTs aL PaGaMENT

Podran adherir-se al FGU els subjectes passius o obligats al pagament indicats en l’article 3.a, sent condicions indispensables:
a) No tenir deutes pendents en via de constrenyiment, tret que estiguessin recorregudes i avalades. En cas que la resolució 
fos desestimatòria, se seguiria amb el procediment d’executiva normal i el subjecte passiu administrat continuaria en FGu.
b) No haver incomplet dues mensualitats del FGU en l’exercici de la sol·licitud o en l’ immediatament anterior.
c) Haver sol·licitat adherir-se al FGU en el termini establert.

GEsTIÓ I COBRaMENT

article 5è.  De la sol·licitud.

1. La sol·licitud per adherir-se al procediment haurà de presentar-se abans del 15 de desembre de l’exercici anterior al de la 
seva vigència. De forma excepcional, en el primer exercici en que entri en vigor aquesta ordenança la sol·licitud per adherir-se 
s’allargarà fins al 15 de gener del mateix any de l’entrada en vigor.

2. una vegada tancat el període de recepció de sol·licituds i processada la informació, l’ajuntament enviarà una carta a cada 
contribuent reconeixent la seva adhesió al sistema i amb informació detallada i completa sobre el procediment i els conceptes 
que incorpora al FGu.

article 6è. De les quotes.

1. L’ import total dels conceptes s’obtindrà prenent les dades del padró de l’exercici anterior i actualitzant-los en els percentatges 
legals establerts anualment, a més de per les  actualitzacions realitzades per la pròpia Corporació.

2. El total d’import de conceptes es podrà compensar amb devolucions d’ingressos indeguts reconeguts mitjançant resolució 
de la regidoria d’Hisenda.

a) Tant si el total fraccionable resulta a favor del contribuent, com en contra, el muntant es dividirà entre dotze, pagant o 
cobrant l’ajuntament aquestes quotes de forma mensual mitjançant domiciliació.

b) En l’últim trimestre de l’exercici es regularitzarà la situació tributària de l’administrat, si procedís, consistint els tres 
últims “pagaments a compte” en les tres últimes mensualitats ± les diferències per actualització impositiva de conceptes.

c) Cada mensualitat a favor de l’ajuntament tindrà el caràcter de “a compte” i la característica de infraccionable i inajornable.

d) si la quota mensual, tant a pagar com a cobrar, fora inferior a 9 € per a ciutadans i 40 € per a empresaris o professionals, 
no donaria lloc el FGU, comunicant a l’interessat la impossibilitat de la seva adhesió.

e) En aquells tributs en els quals procedeixi el prorrateig de la quota el contribuent estarà obligat a continuar el pagament 
dels ingressos a compte fins al final de l’exercici, sense perjudici de la regularització que procedeixi en virtut del que es 
disposa en l’apartat anterior.

3. En els dos primers mesos de l’exercici següent es remetran, per concepte, les corresponents cartes de pagament individuals.

4. Els càrrecs de les quotes mensuals es realitzaran en els deu primers dies de cada mes, no admetent-se com a data de 
pagament l’ ingrés realitzat amb posterioritat a aquest dia excepte en el cas recollit en l’article 7.1
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article 7è.  De l’ impagament i abandó del sistema.

1.- Quan alguna quota mensual resultés impagada, l’interessat haurà de sol·licitar una còpia del rebut en les Oficines de la 
Recaptació Municipal i procedir al seu abonament en l’entitat bancària o caixa designada per a la domiciliació dels pagaments 
en el termini de 10 dies. El cost bancari de la devolució del rebut correrà per compte del contribuent.

2.-Transcorregut aquest termini, i en tot cas, quan es produeixi la devolució sense causa justificada de dues mensualitats 
consecutives, es produirà l’exclusió automàtica del sistema de pagament FGu. aquesta situació serà comunicada a l’interessat, 
procedint-se de la següent manera:

a) Les quotes ja abonades pel contribuent serviran per al pagament d’aquells tributs el període dels quals de la cobrança 
s’hagués iniciat. Les diferències, si les hi hagués, seran regularitzades en l’últim trimestre de l’exercici de la següent 
manera:

1. si la diferència és a favor del contribuent, mitjançant la devolució per transferència bancària de l’import no aplicat al 
compte designat per l’interessat en el procediment.

2. Si la diferència és a favor de l’Ajuntament, mitjançant notificació del deute tributari per al seu ingrés en període 
voluntari. Transcorregut aquest termini sense efectuar l’ingrés, s’exigirà pel procediment de constrenyiment.

b) L’interessat estarà obligat, si escau, al pagament dels tributs reportats el període dels quals de el cobrament s’iniciï amb 
posterioritat a la data de l’exclusió del sistema, dins dels terminis establerts en el calendari fiscal ordinari corresponent 
a l’exercici.

article 8è.

Els rebuts per domiciliació serviran única i exclusivament com a justificant de “pagament a compte”.

Disposició final única:

Aquesta Ordenança ha estat aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple en data 28 de setembre de 2016 i ha esdevingut 
definitivament aprovada el dia 16 de novembre de 2016. Aquesta regirà a partir de l’1 de gener de 2017 i es mantindrà vigent 
fins a la seva modificació o derogació expressa.

El que es fa públic per a general coneixement.

amer, 1 de desembre de 2016 

M. Rosa Vila Juanhuix 
alcaldessa 


