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ELS ANIMALS DE COMPANYIA I LES SEVES LLEIS
Extracte de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals.
Aprovada pel Consell Plenari el 22 de desembre de 2003

Abandonament:
Està prohibit l'abandó dels animals. Fer-ho pot ser considerat com una infracció molt
greu en matèria de tinença d'animals i pot ser sancionat amb una multa d'entre 401 € i
20.000 €. (art. 10, art. 48 i art. 49)
Maltractaments:
Maltractar, agredir o afectar físicament o psicològicament els animals, mantenir els
animals en instal·lacions indegudes des del punt higienicosanitari, de benestar i de
seguretat de l’animal i no facilitar als animals l’alimentació suficient i equilibrada per
mantenir uns bons nivells de nutrició i salut. (art. 10)
Protecció dels animals domèstics, de la salut pública i de la tranquil·litat i
seguretat de les persones:
Les persones propietàries i posseïdores d’animals domèstics han de mantenir-los en
bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les
necessitats pròpies de la seva espècie. (art. 15-1)
Les persones propietàries i posseïdores d’animals domèstics han de mantenir-los en
bones condicions de seguretat per tal que no es produeixi cap situació de perill o molèstia
per als veïns o, per a les persones que hi conviuen i per altres persones en general. (art.
16-1)
Tinença i criança d'animals domèstics:
La tinença d'animals de companyia està autoritzada en domicilis particulars sempre
que es compleixin les condicions de manteniment higienicosanitàries, de benestar i de
seguretat per l’animal i per les persones. (art. 17-1)
La criança d’animals domèstics en domicilis particulars tant si és en terrasses, terrats o
patis, està condicionada al fet que es compleixin les condicions de manteniment
higienicosanitàries, de benestar i de seguretat per l’animal i per les persones. Si aquesta
criança es realitza en m és d’una ocasió, serà considerada com a centre de cria i, per tant,
sotmesa als requisits d’aquests centres. (art. 17-2)
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Identificació i cens:
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a
identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i a proveirse del document sanitari, de forma prèvia a la inscripció en el Registre censal municipal.
També es obligatori inscriure’ls en el Registre censal municipal, dins del termini de trenta
dies des de la data de naixement, d’adquisició, canvi de residència de l’animal o trasllat
temporal per un període superior a tres mesos al terme municipal de Barcelona. (art. 18)

Via pública i espais públics:
S’ha d’evitar en tot moment que els animals causin danys o embrutin els espais públics i
les façanes dels edificis confrontats. (art. 23-1)
A les vies públiques, els animals han d'anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o
cadena, que no ocasionin lesions a l’animal, llevat si aquest resta sempre al costat del
seu amo o conductor, sota el seu control visual i està educat per respondre a les seves
ordres verbals. També han de portar el document identificatiu i una placa identificativa o
qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’animal on hi consti el nom de l’animal i les
dades del propietari o posseïdor. (art. 24-2)
Transport públic:
Es poden traslladar animals de companyia per mitjà del transport públic sempre que el
seu volum permeti el trasllat en transportins, i amb la documentació que correspongui.
Els gossos pigall i de seguretat poden circular lliurement en transports públics sempre i
quan vagin acompanyats del seu propietari o agent. (art. 26-1 i art. 3).
Deposicions:
Són prohibides les deposicions i les miccions d’animals domèstics en els parcs infantils o
jardins d’ús per part dels infants. També està prohibit deixar les deposicions fecals
dels gossos a la via pública, els propietaris han de recollir les deposicions
immediatament. (art. 23-1).
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