
 
 
Ref. Edicte d’informació pública de la modificació de l’Ordenança municipal de protecció, 
control i tinença d'animals 

 
El sotasignat en nom del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya de             

l’Ajuntament de Girona 

 

EXPOSA: 
 

Que ha estat publicat en el Butlletí Oficial de Província de Girona de data 27 de                

febrer de 2020 (núm. de BOP 40 i núm. d’edicte 1369) l’Acord del Ple de l’Ajuntament de                 

Girona adoptat el passat dia 10 de febrer de 2020 d’aprovació inicial de la ordenança               

municipal de protecció, control i tinença d’animals.  

Que dins del període d’informació pública es formulen les següents 

 
AL·LEGACIONS 

 
En general, es considera que l’ordenança aprovada inicialment presenta mancances en           

relació al que regula sobre els gossos potencialment perillosos (GPP) (quins són, com             

s’adquireix la condició de GPP, procediment per declarar-los, qui ha d’assumir el cost de              

l’informe del veterinari, etc). 

 

Es considera que és una ordenança que trasllada moltes obligacions als propietaris            

d’animals, sobretot als propietaris de gossos, però en contrapartida l’Ajuntament no regula            

els drets que garanteix als propietaris. Caldria, entre altres, manifestar el compromís de             

crear més zones d’esbarjo per a gossos, habilitades amb mobiliari adequat (fonts, bancs,             

ombra). També caldria revisar les infraccions greus i lleus i revisar la idoneïtat d’aquestes,              

doncs algunes infraccions lleus potser seria més idoni que estiguessin a l’apartat            

d’infraccions greus; i a l’inversa.  

 
PRIMERA.- Que s’afegeixi al Preàmbul. Motius i Justificació, el següent text (o            

similar):  

La Declaració Universal dels Drets dels animals aprovada per la UNESCO el 27             

d’octubre de 1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, estableix que els             

animals son éssers vius sensibles que tenen uns drets que l’espècie humana ha de respectar.               

A la Comunitat Europea, aquest principi queda recollit a la Resolució del Parlament Europeu              

de 6 de juny de 1996, materialitzada al Protocol annex al Tractat de la CE núm. 33, sobre                  

protecció i benestar dels animals, introduït pel Tractat d’Amsterdam, actualment regulat al            

tractat de funcionament de la UE.  

 

SEGONA.- SOBRE ELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.  

Sobre la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 5).  
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Art. 5.1. No s’han previst supòsits com per exemple el cas que un propietari de 16                

anys sigui propietari d’un gos que es declara potencialment perillós.  

Art. 5.2. No queda clar quina és l’autoritat competent per constatar si un gos és               

potencialment perillós.  

No queda clar el procediment per declarar un gos potencialment perillós. 

 

Sobre la definició de gossos potencialment perillosos (art. 12) 

La llei 10/1999 inclou a l’article 1 les races: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog              

de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, terrier             

staffordshire americà i tosa japonès; per tant és arbitrari i discriminatori que a l’article 12.2               

s’afegeixi també la raça American bully.  

El procediment de declaració de GPP per gossos creuats o de raça indefinida no              

queda ben definit. S’hauria d’aclarir quins agents de l’autoritat poden fer l’acta i sota quins               

supòsits, així com la casuística de l’informe veterinari que ha de corroborar que el gos és                

potencialment perillós. 

 

Sobre les obligacions sanitàries de les persones propietàries i posseïdores          

d’animals (art. 15).  

L’apartat 6 és molt similar al 7. A l’apartat 6 no queda clar si el redactat determina                 

que un gos que ha adquirit la condició de potencialment perillós pot perdre la condició a                

través de les mesures que determini un/a veterinari/ària. 

 

Sobre les mossegades i lesions causades per animals de companyia (art. 19) 

L’apartat 6 contradiu el procediment establert i permet declarar al GPP per resolució             

administrativa sense haver de tramitar un informe del veterinari. 

 

Sobre els espais d’esbarjo de gossos i itineraris canins recomanats (art. 36) 

A l’apartat 1.a. es diu que els GPP només podran anar deslligats en aquells espais o                

horaris especialment habilitats per aquesta tipologia d’animals que determini l’autoritat          

municipal. Actualment no hi ha cap espai habilitat per GPP i donada la definició tan àmplia                

que fa l’ordenança de GPP, es poden donar casos de discriminació. 

 

TERCERA.- .- SOBRE LES PROHIBICIONS EXPRESSES (art. 9). 

Art. 9.a. El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de                

la Llei de protecció dels animals diu a l’article 5.j “j) Exhibir-los de manera ambulant com a                 

reclam.”. El redactat de l’ordenança municipal, de menor rang, en el punt 9.a és menys               

restrictiu.  

Art. 9.b. No s’explicita quines són les instal·lacions inadequades. Al Text refós de la              

Llei de protecció dels animals diferencien entre si les instal·lacions inadequades comporten o             

no un risc per la salut.  

Es proposa afegir a prohibicions:  
- Utilitzar-los en procediments d’experimentació o destinar-los a aquests sense el          

compliment de les garanties establertes a la normativa aplicable.  
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- Vendre’ls a menors de setze anys o a persones amb discapacitat que            

requereixin l'autorització de qui tingui la pàtria potestat, custòdia o tutela dels            

mateixos.  

- Utilitzar animals per ensinistrar a altres animals a la lluita o l’atac.  

 

QUARTA.- Sobre les obligacions bàsiques pel manteniment dels animals de          

companyia (art. 10) 

A l’apartat d) es diu “Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures              

necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel soroll, el              

comportament o per qualsevol altra molèstia derivada del seu manteniment i allotjament,            

tant de dia com de nit, independentment de si els animals es troben en espais interiors o                 

exteriors dels habitatges”, redactat menys restrictiu del que preveu l’article 20 de la             

Ordenança de sorolls i vibracions que es pretén derogar una vegada s’aprovi el present              

reglament. Caldria especificar la franja horària de la ordenança de sorolls o utilitzar el mateix               

redactat que l’article 20. “Els propietaris o posseïdors dels animals domèstics en són             

responsables i han d’evitar que aquests pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons i ni                 

cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com a terrasses o patis                  

interiors, en especial des de les 23 hores fins a les 8 hores”. 

 

CINQUENA.- Sobre els gossos que pertanyen als agents de l’autoritat i empreses de             

seguretat autoritzades 

Art. 13.2. No s’estableix com es garanteix que els gossos estiguin ensinistrats            

adequadament.  

 

SISENA.- SOBRE LES OBLIGACIONS DELS ESTABLIMENTS DE VENDA D’ANIMALS (art.          

17).  

Sobre l’esterilització dels animals de companyia article 17.2. i article 21.  

El Decret Legislatiu 2/2008 diu a l’article 11.3 “Els animals de companyia que són              

objecte de comercialització o transacció han de ser esterilitzats, excepte en els casos que              

s'estableix per reglament. El reglament també ha de regular com han de ser els              

procediments d'esterilització perquè tinguin els mínims efectes fisiològics i de          

comportament en l'animal”. A aquesta ordenança no es regulen com han de ser els              

procediments d’esterilització perquè tinguin els mínims efectes fisiològics i de          

comportament en l’animal tot i que el Decret Legislatiu ho estableix.  

 

SETENA.- SOBRE ELS ESPAIS ON ES REGULA LA PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA CIUTAT             

(art. 37).  

No queda ben definit quina diferència hi ha entre zones verdes enjardinades o             

places (considerades zones verdes segons el PGOU) i zones de sauló o pavimentades (també              

considerades en molts casos zones verdes). Caldria especificar-ho a definicions o a l’article             

37. 

 

VUITENA.- SOBRE EL REGISTRE DE PERSONES AUTORITZADES PEL CONTROL DE          

COLÒNIES DE GATS (art. 37).  
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A l’article 3.b es diu que “l’alimentació s’ha de fer amb pinso sec” i al 3.c “es                 

prohibeix posar aliments diferents del pinso sec i aigua”. Considerem que no cal entrar a               

regular si l’alimentació s’ha de fer amb pinso sec, humit o mixte donat que el pinso sec, tot i                   

ser el més comú, pot predisposar al desenvolupament d’una cistitis idiopàtica felina, entre             

altres problemes urològics . 
1

 

NOVENA.- SOBRE LES INFRACCIONS LLEUS (art. 48).  
A l’apartat 7 es diu que és una infracció lleu “conduir a la vegada més d’un GPP a                  

l’espai públic una sola persona”. Atès que hi ha ciutadans que tenen més d’un GPP i que                 
aquesta ordenança preveu que gossos creuats puguin esdevenir GPP, aquesta infracció           
sembla excessiva. 

A l’apartat 12 es diu que és una infracció lleu “la presència de gossos a les àrees i                  
zones verdes i als parcs o zones destinades a l’ús infantil”. Aquest apartat entra en               
contradicció amb l’article 37.1 que permeten que accedeixin a totes les places (que són C.1. -                
zona verda segons el PGOU). 
 

DESENA.- SOBRE LES INFRACCIONS GREUS (art. 49).  

A l’apartat 6 es diu que és una infracció greu “permetre l’accés d’animals a les zones                
on es preparin, manipulin o emmagatzemin productes alimentaris ”. No queda clar si aquest              
punt fa referència a bars o restaurants i caldria especificar que aquesta infracció no es               
refereix a bars i restaurants, doncs actualment ja hi ha establiments de restauració a Girona               
que accepten animals domèstics. 

Cal revisar les infraccions greus i lleus i revisar la idoneïtat d’aquestes, doncs algunes              

infraccions lleus potser seria més idoni que estiguessin a l’apartat d’infraccions greus; i a              

l’inversa.  

 
ONZENA.- SOBRE LA IDONEÏTAT D’INCLOURE UN ARTICLE SOBRE L’ACCÉS AL TAXI.  

Al reglament regulador del servei del taxi només es menciona a l’article 28 “La              

persona conductora del taxi que sigui requerida per prestar el servei per persones invidents,              

amb mobilitat reduïda o amb infants, no pot negar-se a prestar-lo pel fet d'anar acompanyat               

d'un gos pigall, portar cadira de rodes plegable o cadireta infantil, els quals seran, a més,                

transportats de forma gratuïta. Pel que fa a la resta d’animals de companyia, la persona               

conductora de taxi no està obligada a transportar-los.” 

 

Es considera que caldria afegir un article amb redactat similar al següent:  

“Els conductors de taxis podran acceptar discrecionalment portar animals de companyia           

atenent les condicions d’espai, higienicosanitàries i de seguretat que es determinin pel seu             

servei, aplicant si s’escau els suplements que s’autoritzin reglamentàriament.  

Els taxis que permetin l’accés a animals de companyia podran especificar-ho mitjançant un             

distintiu”.  

 
 
És per tot això que 
 

1 Mariotti, V. M., Amat Grau, M., Hervera Abad, M., Baucells Sánchez, M. D., & Manteca Vilanova, X. (2009).                   
Factores ambientales implicados en el control de la conducta del perro y del gato: dieta, manejo y ejercicio.                  
Clínica veterinaria de pequeños animales, 29(4), 0209-215. 
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DEMANA A L’AJUNTAMENT QUE:  
 
1. Tingui per presentades en temps i forma les anteriors al·legacions en el termini              

d’informació pública de la modificació de l’Ordenança municipal de protecció, control i            

tinença d'animals. 

2. Se’ns tingui com a part interessada en l’expedient, a efectes de posteriors             

notificacions.  

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Esporrín Palacios, en representació del grup municipal del PSC a Girona. 

 
Girona, 26 de juny de 2020 
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