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PROJECTE NORMATIU 

 

ORDENANÇA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PROTECCIÓ, TINENÇA I 
VENDA D’ANIMALS 

 

 

 

 

Preàmbul 

Aquesta ordenança té per objecte modificar l’Ordenança de protecció, tinença i venda 
d’animals, aprovada pel Consell Municipal en data 25 de juliol de 2014 (BOPB 15-09-
2014), i modificada per acord de 3 de maig de 2019 (BOPB 10-07-2019). 

La modificació consisteix en la supressió del requisit de disposar de l’anomenat 
“Carnet de Tinència Cívica Responsable” perquè els animals de companyia puguin 
anar sense lligar a les zones establertes per decret d’Alcaldia en horaris determinats, i 
ve motivada pel fet que la gestió d’aquest carnet seria una càrrega administrativa 
massa elevada, que implicaria una destinació de recursos excessiva i que no es veuria 
compensada pels avantatges que oferiria la seva implantació. Així mateix, es 
considera convenient de concretar millor quin ha de ser el contingut del decret 
d’Alcaldia sobre els espais reservats i les zones d’ús compartit. 

Aquesta ordenança de modificació compleix adequadament amb els principis de bona 
regulació establerts a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions publiques: Els principis de necessitat i 
eficàcia, perquè la seva aprovació està justificada per raons d’interès general i la seva 
finalitat està clarament identificada, essent l’instrument jurídicament adequat per a 
garantir la seva consecució; amb el principi de proporcionalitat, perquè conté només la 
regulació imprescindible per atendre la necessitat que vol cobrir la norma; amb el 
principi de seguretat jurídica, perquè la regulació que conté és plenament coherent 
amb la resta de l’ordenament jurídic, tal com es desprèn de l’informe jurídic que consta 
a l’expedient; amb  el principi de transparència, ja que resten perfectament definits els 
seus objectius i la seva justificació i perquè la ciutadania ha tingut ocasió de participar 
en la seva elaboració; i el principi d’eficiència, perquè la norma no imposa càrregues 
administratives innecessàries o accessòries, ans al contrari, el seu objectiu és 
suprimir-ne. 

L’ordenança de modificació consta d’un únic article, que conté tres apartats, una 
disposició derogatòria i una disposició final. A través de l’article únic es duen a terme 
les modificacions actives a l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals 
necessàries per suprimir el requisit de disposar del “Carnet de Tinència Cívica 
Responsable”, així com per concretar millor quin ha de ser el contingut del decret 
d’Alcaldia sobre els espais reservats i les zones d’ús compartit.  

L’entrada en vigor d’aquesta modificació es fixa per a l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Article únic. Modificació de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, de 25 
de juliol de 2014. 

 

U. Se suprimeix el darrer incís de la lletra b) de l’article 24.2, que resta redactada com 
segueix: 

«b) Anar lligats per mitjà d'un collar o arnès i una corretja o cadena que no 
ocasionin lesions a l'animal, llevat de les zones especialment indicades per al 
lleure dels animals de companyia, així com en aquelles vies i zones, en horaris 
determinats, que siguin establertes per decret d'Alcaldia. A les zones 
especialment indicades per al lleure dels animals de companyia, poden anar 
sense lligar. A les zones establertes per decret d'Alcaldia en horaris 
determinats, els animals poden anar sense lligar sempre i quan restin al costat 
de la persona propietària o conductora i sota el seu control visual i estiguin 
educats per respondre a les seves ordres verbals.» 

 

Dos. Es modifica la disposició final cinquena, que resta redactada com segueix. 

«Disposició final cinquena. Espais reservats i zones d’ús compartit 

Per decret d’Alcaldia s’han d’establir els espais reservats per als animals de 
companyia on aquests poden anar solts, així com les zones d’ús compartit, en 
les quals, en horaris determinats, els animals de companyia poden anar sense 
lligar, amb un espai mínim a cada barri per al seu lleure i bon desenvolupament 

social.» 

 

Tres. Es deroga la disposició final sisena.  

 

Disposició derogatòria. 

Es deroguen totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que contradiguin 
aquesta ordenança de modificació. 

 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquesta ordenança de modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 


