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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA DE GOSSOS I ALTRES 

ANIMALS DE COMPANYIA 

 
TÍTOL I.- OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

Article 1. 

 

1.- Aquesta Ordenança té per objecte la regulació, dins del terme municipal de Llanars, de la tinença 

de gossos i altres animals de companyia 

 

2.- Té en compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones, incideix en els 

aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i regula la convivència entre animals i persones 

per reduir al màxim les molèsties. 

 

Article 2. 

 

L’Ajuntament de Llanars disposarà d’un cens i un registre de gossos i d’altres animals de companyia, 

d’acord amb el que disposa el Decret 328/1988, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i 

el registre general d’animals de companyia. 

 

Article 3 

 

 Estan subjectes a l’obtenció prèvia de la llicència municipal d’obertura d’activitats, totes les activitats 

basades en la utilització d’aquests animals. 

 

 

TÍTOL II.- DE LA TINENÇA 

 

CAPÍTOL I. Normes de caràcter general 

 

Article 4. 

 

La tinença d’animals en domicilis particulars queda condicionada a les circumstàncies higièniques 

òptimes per al seu allotjament i a l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres 

persones o a l’animal mateix. 

 

Article 5 

 

1. Els propietaris i posseïdors d’animals estan obligats a mantenir-los en adequades condicions 

higièniques i sanitàries i en aquest sentit han d’estar vacunats, desparasitats, allotjats, 

alimentats i controlats sanitàriament. L’Ajuntament podrà limitar, amb informe tècnic previ, el 

nombre d’animals que es posseeixi. 

2. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar mesures necessàries per impedir que la 

tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d’aquells. 

3. Els propietaris d’animals han d’impedir que, des de patis, terrasses, galeries o balcons, els 

animals, amb els seus sons o crits destorbin el descans dels veïns especialment a les nits. 

4. Els posseïdors d’animals estan obligats a inscriure´ls en el registre censal de l’Ajuntament i 

facilitat les seves dades.   

Article 6 

 

De conformitat amb la legislació vigent queda expressament prohibit: 
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1. Causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als animals tants domèstics com 

salvatges. 

2. Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en les quals se’ls maltracti , 

fereixi, o s’ocasioni sofriment o tractament antinatural. 

3. Capturar i enverinar animals de tot el terme municipal, excepte per part dels serveis sanitaris 

autoritzats en la funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats. 

4. Comercialitzar animals fora dels establiments autoritzats. 

5. Vendre animals a menors de 14 anys i a persones que manifestament no en puguin tenir cura, 

sense l’autorització dels que en tinguin la pàtria potestat o la tutela. 

6. L’adquisició de gossos catalogats com a races potencialment perilloses (Llei 10/1999, de 30 

de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, DOGC núm. 2948 

- 09/08/1999) les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicialment  o 

governativament de tenir-ne. 

7. Vendre animals de forma no controlada per l’Administració a laboratoris o clíniques. 

 

Article 7 

 

El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable 

dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, als objectes, a d’altres animals, a 

les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del 

Codi Civil. 

 

Article 8 

 

1. En cas que els propietaris o responsables dels animals incompleixin les obligacions establertes 

en els articles anteriors, i especialment quan hi hagi risc per a la seguretat,  a la salut de les 

persones, o generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques), 

l’administració municipal podrà requerir els propietaris o encarregats dels animals perquè 

solucionin el problema i/o sancionar-los. En cas de no fer-ho, l’Administració municipal, 

seguint les pautes que assenyala la legislació vigent, podrà comissar l’animal i disposar de 

traslladar-lo a un establiment adequat a càrrec del propietari, a les gosseres i adoptar qualsevol 

altra mesura addicional que consideri necessària. 

2. Els propietaris o posseïdors  d’animals han de facilitar l’accés als serveis municipals o altres 

autoritats competents per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les disposicions 

d’aquesta ordenança. 

 

Article 9 

 

Tindran  qualificació d’animals domèstics molests els següents: 

 

1. Aquells que hagin estat capturats en les vies i espais públics dues o més vegades en sis mesos 

en absència dels seus propietaris. Aquests animals considerats molestos seran comissats i 

traslladats  un establiment adequat amb les despeses a càrrec del propietari 

2. Aquells que incompleixin el que recull aquesta ordenança en els seus articles 4 i 5. 

Article 10. 

1. Tindrà qualificació d’animal domèstic perillós i per tant podrà ser comissat, sense perjudici de 

la sanció que correspongui al propietari, aquell animal que hagi causat lesions a persones o 

altres animals. Aquest serà traslladat a un establiment adequat amb les despeses a càrrec del 

propietari i es podrà adoptar qualsevol altre mesura que es consideri necessària. 
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2. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, els inclosos a l’article 1 de la Llei 

10/1999, de 30 de juliol, que són els següents: 

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 

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

c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: billmastiff, 

dòbermann, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de 

presa canari, rottweiler, staffordshire i  tosa japonès. 

 

 

CAPÍTOL II. Normes sanitàries 

 

Article 11. 

 

1. Es prohibeix l’abandonament dels animals. 

2. Totes les persones que no desitgin continuar tenint un animal del qual són propietari o 

responsables han de comunicar-ho a l’Ajuntament per tal que els serveis competents 

corresponents el recullin, amb l’abonament previ de la taxa corresponent i el lliurament del 

document d’identificació de l’animal. 

 

Article 12. 

 

1. Els propietaris o posseïdors d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o altres 

animals estan obligats a: 

 

1. Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, o al propietari 

de l’animal agredit, als seus representats legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.  

2. Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors al fet, a les dependències de la 

Policia Local. 

3. Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària, si s’escau, durant el període establert per 

la legislació vigent. 

4. Prestar a la Policia Local la documentació d’identificació de l’animal en un termini no 

superior a 48 hores després dels fets, i el certificat veterinari després de feta l’observació de 

l’animal, si s’escau. 

5. Comunicar a la Policia Local qualsevol incidència que es produeixi (mort, robatori, pèrdua, 

desaparició, trasllat de l’animal) durant el període d’observació veterinària. 

6. Assumir les despeses de veterinari i les de l’estada de l’animal a la gossera o al recinte 

d’observació. 

7.  En el cas que es tracti d’un gos potencialment perillós, hauran de presentar a la Policia Local 

l’assegurança de Responsabilitat civil de l’animal. (art. 3.4 de la Llei 10/1999) 

 

Si l’animal agressor és vagabund o de propietat desconeguda, els serveis municipals es faran càrrec del 

seu comís  i de la seva observació veterinària, si s’escau. 

 

Article 13. 

 

Els animals que segons diagnòstic veterinari  estiguin afectats per malalties  o afeccions cròniques 

inguaribles, que puguin comportar un perill sanitari per a les persones, així com els que manifestin 

comportaments agressius, es podran sacrificar després d’un dictamen veterinari. 

 

Article 14. 
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1. Els veterinaris, les clíniques i els consultoris veterinaris han de dur obligatòriament un arxiu 

amb la fitxa clínica dels animals que hagin estat vacunats o tractats. L’esmentat arxiu estarà a 

disposició de l’autoritat municipal, sens perjudici d’estar a disposició d’una altra autoritat 

competent, d’acord amb el que la Llei disposi sobre l’empara del secret mèdic veterinari. 

2. Qualsevol veterinari ubicat al municipi, està obligat a comunicar a la Policia Local tota 

malaltia animal transmissible dins de les considerades malalties de declaració obligatòria pel 

Departament de Sanitat  de la Generalitat de Catalunya, perquè independentment  de les 

mesures zoosanitàries  individuals, es puguin prendre mesures col·lectives, si s’escau. 

 

Article 15. 

 

Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari, utilitzant mètodes 

que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua immediata de consciència . 

 

 

CAPÍTOL III. Normes específiques per als gossos. 

 

Article 16. 

 

Són aplicables als gossos totes les normes de caràcter general i les sanitàries establertes per a tots els 

animals. 

 

Article 17. 

 

Els propietaris o posseïdors de gossos estan obligats a: 

 

1. Inscriure’ls al cens caní municipal en el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la 

data de naixement,  adquisició o canvi de residència de l’animal, aportant el document 

acreditatiu. En el moment de la inscripció en el cens els serà lliurada la placa censal que 

l’animal haurà de dur permanentment a la corretja o collar, sempre que aquest no porti 

identificació tatuada o electrònica o qualsevol altre mitjan identificatiu legalment reconegut. 

 

2. Comunicar les baixes per mort o desaparició dels gossos a l’Ajuntament en el termini de 15 

dies a partir del fet, portant el document d’identificació de l’animal o certificat veterinari en 

cas de mort. 

3. Comunicar a l’Ajuntament els canvis de domicili del propietari i/o responsable d’un gos, com 

també la transferència de la possessió en un termini de 15 dies a partir del fet, així com també 

el canvi de codi d’identificació.  

4. Vacunar-los contra aquelles malalties que són objecte de prevenció a partir de l’edat 

reglamentada en la normativa vigent i proveir-se del document d’identificació, que ha de 

servir de control sanitari dels gossos durant tota la seva vida. 

5. Realitzar controls sanitaris dels gossos periòdicament, i com a mínim una vegada l’any. 

6. Identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents tal i com s’especifica en el Decret 

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

de companyia (tatuatge o identificació electrònica) o placa identificativa que lliuri 

l’Ajuntament de Llanars. 

7. Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys a 

persones o altres animals o bens, en el cas de gossos potencialment  perillosos. 

8. Especificarà quan es tracti de gossos potencialment perillosos o que hagin adquirit un 

comportament perillós, la raça i les altres circumstàncies que siguin determinants de la 

possible perillositat. 
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En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal de l’Ajuntament, s’ha 

d’incloure un apartat específic per al gossos potencialment perillosos. 

 

Article 18. 

 

1. Els propietaris de gossos de vigilància han d’impedir que els animals puguin abandonar el 

recinte i atacar a qui circuli per la via pública. 

2. Cal col·locar en lloc ben visible els rètols necessaris que adverteixin del perill de l’existència 

de gossos de vigilància. 

3. Els gossos de vigilància d’obres han d’estar correctament censats, identificats, assegurats i 

vacunats, els propietaris n’han d’assegurar l’alimentació, el control veterinari necessari i han 

de retirar-los en finalitzar l’obra. 

4. Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos, han de complir les 

condicions establertes a l’article 2.2 de la llei 10/1999: 

 

a) Les parets i les tanques han de ser 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 de ser 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 gos 

d’aquest tipus. 

 

 

TÍTOL III.- PRESÈNCIA D’ANIMALS AL NUCLI URBÀ 

 

CAPÍTOL I. Animals a la via pública 

 

Article 19. 

 

1. En les vies públiques i/o espais urbans i on la normativa ho determini, els gossos i altres 

animals que ho requereixin han d’anar proveïts de corretja i cadena i collar amb la 

identificació censal i la pròpia de animal, i han d’anar subjectats per la persona responsable. 

2. Han de circular amb morrió o element de protecció tots aquells gossos i animals la perillositat 

dels quals hagi estat constatada, per la seva naturalesa i característiques. L’ús del morrió pot 

ser ordenat per l’autoritat municipal o els seus agents quan es donin les circumstàncies de 

perill manifestat i mentre aquest duri. 

3. Els propietaris i posseïdors de gossos queden obligats a respectar les indicacions dels rètols 

col·locats dins del terme municipal de Llanars. 

4. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 

llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos a què fa referència l’article 10 han d’anar 

lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per menors de 

setze anys.  

 

Article 20. 

 

1. És prohibida la presència d’animals en les zones  urbanes adreçades específicament a infants i 

que constin com a tal, excepte els gossos de pigall. 

2. Es prohibeix  rentar animals a la via pública, fonts, estanys, a les lleres dels rius i sèquies. 
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Article 21. 

 

Es prohibeix donar aliments als animals abandonats a les vies i/o espais públics. 

 

 

CAPÍTOL II. Recollida d’animals 

 

Article 22. 

 

1. Es considera que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l’origen o del 

propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, els serveis competents el 

recolliran i el traslladaran als establiments adequats fins que sigui recuperat pel seu propietari, 

cedit a una altre persona o sacrificat. 

2. quan els ciutadans comuniquin a l’Ajuntament la presència d’un gos abandonat, els serveis de 

recollida podran procedir a la seva retirada. 

3. El termini per a recuperar un animal sense identificació serà de 15 dies. Si l’animal porta 

identificació s’avisarà al propietari i el termini serà de 10 dies. 

4. En tots els casos s’hauran d’abonar les taxes corresponents independentment de les sancions 

que puguin correspondre.  

5. Transcorregut el termini per reclamar un animal abandonat, es procedirà d’acord amb l’article 

11 de la Llei 3/1988, de protecció dels animals.  

 

 

 

CAPÍTOL III. Deposicions a la via pública. 

 

Article 23. 

 

1. Els propietaris i/o posseïdors han d’adoptar  les mesures adients per no embrutir amb les 

deposicions fecals  dels animals les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les 

façanes o mobiliari urbà. 

2. Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir els excrements de l’animal immediata i 

convenientment i netejar, si es necessari, la part de la via o mobiliari afectat. 

3. Les deposicions fecals recollides s’han de ficar de manera higiènicament correcta a les 

papereres o en d’altres elements que l’autoritat competent pugui habilitar. 

4. En cas que es produeixi infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat poden requerir al 

propietari i/o posseïdor, perquè procedeixi a retirar les deposicions, sens perjudici de la 

denúncia que es pugui cursar. 

 

 

CAPÍTOL IV. Trasllat d’animals en transports col·lectius 

 

Article 24. 

 

El trasllat d’animals per mitjà de transports públics s’ha de dur a terme d’acord amb les disposicions 

vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en cada cas. 

 

Article 25. 

 

1. Els gossos pigall poden circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin 

acompanyats del seu amo i gaudeixin de les condicions higièniques i sanitàries i de seguretat 
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que preveuen les ordenances a més de complir el que preveu la Llei 10/1993, de 8 d’octubre, 

que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos 

pigall. 

2. Queda terminantment prohibit el trasllat de gossos en els mitjans de transports, en els lloc 

destinats a les persones. 

 

 

CAPÍTOL V. Presència d’animals en establiments i altres indrets. 

 

Article 26. 

 

1. Es prohibeix l’entrada o l’estada d’animals en tot tipus d’establiments destinats a fabricar, 

emmagatzemar, transportar o manipular aliments. 

2.  Els propietaris d’aquests locals han de col·locar a l’entrada de l’establiment en un lloc ben 

visible una placa indicadora de la prohibició. Els gossos pigall queden exempts d’aquesta 

prohibició. 

 

Article 27. 

 

Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com hotels, pensions,  restaurants, bar-restaurants 

i similars, segons el seu criteri poden prohibir l’entrada i l’estada d’animals en llurs establiments, 

llevat que es tracti de gossos pigall. 

 

Article 28. 

 

1. Es prohibeix la circulació i estada d’animals a les piscines públiques durant la temporada de 

bany. 

2. Es prohibeix l’entrada d’animals en locals d’espectacles públics, esportius o culturals, llevat 

dels gossos pigall, de conformitat amb el que estableix la Llei 10/1993. 

3. Els animals de companyia, llevat dels gossos pigall, no poden coincidir als ascensors amb les 

persones, fora que aquestes ho acceptin.  

 

 

TÍTOL IV.- RÉGIM SANCIONADOR 

 

Article 29. 

 

Constitueix infracció d’aquesta ordenança les accions i omissions que representin vulneració dels seus 

preceptes. 

 

Article 30. 

 

Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que les cometin a títol d’autors o 

coautors. 

Aquesta responsabilitat s’estén a aquelles persones a que per Llei tenen atribuïts els deures de 

preveure la infracció comesa per uns altres en els termes que regulen els articles 1902 a 1910 del Codi 

Civil i demés normativa d’aplicació. 

 

Article 31. 

 

Les infraccions d’aquesta ordenança es classifiquen lleus, greus o molt greus. 
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Les sancions derivades de les infraccions tenen la naturalesa de multa i s’imposen d’acord amb la 

següent escala: 

 

 Infraccions lleus: 60,10 €. 

 Infraccions greus: de 60,11 €. a 120,20 €. 

 Infraccions molt greus: de 120,21 a 300,51 ptes. 

 

La classificació de la infracció i la imposició de la sanció han d’adequar-se als fets i, per això, es tenen 

en compte els següents criteris d’aplicació: 

 

a) La existència d’intencionalitat o reiteració 

b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats 

c) La reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa. 

d) La transcendència social 

 

La imposició de les sancions és compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació 

alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets 

sancionats. 

 

En cas d’infracció a la Llei 10/1999 de gossos considerats potencialment perillosos, s’aplica el règim 

sancionador que aquesta Llei preveu als seus articles 7 a 14. 

 

Article 32. 

 

1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt greus, dos anys per a les 

greus i sis mesos per a les lleus, comptadors des de la data de la comissió de la infracció.  

 

2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, dos anys per a les 

greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data en què la resolució sancionadora esdevé 

ferma.  

 

3. Si transcorregut sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no hi ha resolució 

expressa i definitiva, s’inicia el termini de 30 dies per a la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les 

actuacions. 

 

4. Aquests terminis s’interrompen  en els supòsits que el procediment s’hagi paralitzat per causes 

imputables als interessats o que els fets hagin passat a la jurisdicció penal. 

 

Article 33. 

1. Són infraccions de caràcter lleu les següents: 

a) No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o transferència de l’animal. 

b) No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant o no senyalitzar les instal·lacions 

que alberguin gossos potencialment perillosos. 

c) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit, esbarjo dels ciutadans amb 

deposicions fecals dels gossos, dipositar aquestes fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los 

miccionar  en les façanes dels edificis o mobiliari urbà. 

d) Qualsevol altre acció o omissió contrària a aquesta ordenança que no estigui expressament 

prevista  en aquest article o en la Llei 3/1988 de Protecció dels animals. 

 

2. Són infraccions de caràcter greu les següents: 
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a) Tenir animals no qualificats com a domèstics i animals salvatges sense autorització. 

b) No censar els gossos 

c) No disposar de cartilla sanitària 

d) No facilitar les dades de l’animal agressor 

e) No presentar la documentació sanitària ni el certificat de l’animal agressor 

f) No comunicar a les autoritats sanitàries o a la Policia Local les incidències que es puguin 

produir durant el període observació. 

g) Mantenir als animals en condicions higièniques inadequades i manca d’alimentació 

h) Tenir l’animal que provoqui de manera demostrada, una situació de perill, risc o molèsties als 

veïns, altres persones o animals 

i)  No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat 

j)  Permetre l’entrada d’animals als llocs on es prohibit expressament 

k)  Permetre la circulació de gossos pel carrer sense corretja, cadena o collar 

l)  Permetre la presència d’animals a les zones enjardinades i zones de jocs infantils 

m)  Permetre la circulació de gossos sense els elements identificatius previstos en aquesta 

ordenança, encara que estigui censat 

n)  Rentar animals a la via pública, fonts estanys, lleres dels rius i sèquies 

o)  Alimentar qualsevol tipus d’animal abandonat 

p)  Vendre animals als menors de 14 anys i a persones que manifestament no en puguin tenir 

cura, sense l’autorització dels que tinguin la pàtria potestat o tutela 

q)  Fer donació d’un animal com a premi, recompensa o regal per compensació d’altres 

adquisicions 

r)  Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar informació necessària sol·licitada per 

les autoritats competents o els seus agents 

s)  No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos 

potencialment perillosos 

t)  La reincidència en la  comissió de faltes lleus 

u) Conduir un gos considerat potencialment perillós a les vies públiques, a les parts comunes dels 

immobles, als transports públics i als llocs i espais públics en general, per menors de 16 anys 

v)  No contractar l’assegurança de responsabilitat civil a tercers pels gossos potencialment 

perillosos 

w)  Portar gossos potencialment perillosos deslligats o sense morrió per les vies públiques, a les 

parts comunes dels immobles i als llocs i espais públics en general  

x)  Adquirir un gos potencialment perillosos  persones menors d’edat o privades judicial o 

governativament de tenir-ne 

y)  Deixar gossos sols a terrasses, galeries o balcons quan els propietaris o posseïdors s’absentin 

de l’indret 

 

3. Són infraccions de caràcter molt greu les següents: 

a) No vacunar i/o aplicar tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics de companyia 

b) Maltractar els animals 

c) Abandonar els animals 

d) Per a veterinaris, consultoris i clíniques veterinàries, no dur l’arxiu amb la fitxa clínica dels 

animals vacunats o tractats 

e) No comunicar l’agressió d’un animal a l’Ajuntament o Policia Local 

f) No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària 

g) No comunicar les malalties transmissibles a l’Ajuntament o Policia Local 

h) Capturar o enverinar animals 

i) Sacrificar animals sense control veterinari 

j) Vendre animals a laboratoris o clíniques sense autorització de l’Administració 

k)  La reincidència en la comissió de faltes greus 
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Article 34. 

 

L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador, pot adoptar mitjançant resolució 

motivada, les mesures cautelars  de caràcter provisional  que siguin necessàries per a la bona finalitat 

del procediment i evitar el manteniment dels efectes de la infracció 

 

Article 35. 

 

La competència  per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d’aquesta ordenança i per a 

la imposició de les sancions i de les altres exigències compatibles amb les sancions, correspon a 

l’alcalde o regidor delegat. 

 

En el cas d’infracció a la Llei 10/1999, l’òrgan competent per imposar sancions és l’alcalde per a les 

infraccions lleus, i el Ple de la Corporació per a les greus, amb la delegació prèvia de les competències 

sancionadores per part de la Generalitat.  

 

Les sancions relatives a les infraccions molt greus les imposa el/la  Conseller/a del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesa de la Generalitat. 

 

Disposició final primera. Normativa complementària i subsidiària. 

En tot allò no regulat per aquesta ordenança regirà la normativa de general aplicació de la Generalitat 

de Catalunya, de l’Estat i Europea que sigui d’aplicació al cas concret. 

 

Disposició final segona. Interpretació. 

Es faculta l’Alcaldia per a interpretar i aclarir qualsevol dubte que es produeixi en l’aplicació 

d’aquesta norma. 

 

Disposició derogatòria. Aquesta ordenança deroga qualsevulla altra anterior que la contradigui. 

 


