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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 

REGULADORA DE LA TAXA PER TINENÇA I CIRCULACIÓ DE GOSSOS  

Article 1. Objecte 

Les normes d’aquesta Ordenança tenen per objecte regular la tinença i circulació 

dels gossos que utilitzin la via pública, en domicilis particulars i recintes tant 

públics com privats, amb la finalitat de protegir els animals, els seus posseïdors 

i la resta de la població. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Les normes d’aquesta Ordenança seran d’aplicació a tot l’àmbit territorial del 

municipi de Paüls. 

Article 3. Obligacions de les persones responsables 

Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, els posseïdors d’un 

animal de companyia tenen l’obligació de garantir la seva salut i benestar 

mitjançant el manteniment de l’animal en les condicions higiènic sanitàries 

adequades a la seva espècie.  

Els posseïdors d’animals de companyia han de proporcionar-li aliment, aigua, 

allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat i temperatura 

per a satisfer les seves necessitats vitals. 

Article 4. Obligació de censar. 

Els propietaris de cadascun dels gossos tenen l’obligació de censar-lo al Registre 

Censal i a disposar de la targeta sanitària canina a partir dels tres mesos d’edat 

de l’animal. En el moment de registrar l’animal s’haurà de fer efectiva la taxa per 

animal. Aquest pagament serà únic per a tota la vida de l’animal. Les baixes per 

mort o desaparició així com els canvis de domicili i les transferències de 

possessió hauran de ser comunicades pels propietaris al Registre Censal en el 

termini màxim d’un mes. 

Quota tributària. 

La tarifa tributària serà d’un únic pagament de quatre euros. Aquest pagament 

serà per cada animal censat i es farà efectiu en el moment de censar el gos. 

 

 



 

Pl/Major,3       Telèfon: 977492283 
43593 PAÜLS       Fax:: 977492385  
                      E-Mail:aj.pauls@pauls.cat 

 

Article 5. Mesures de seguretat 

Els gossos què, de conformitat amb la legislació vigent, hauran de circular 

necessàriament amb el morrió, amb el collar, amb identificació i amb la corretja 

o cadena controlada pel seu acompanyant. Sota cap concepte podran circular 

lliurement i en cap cas podran ser conduïts per menors de setze anys.  

Els gossos no considerats perillosos hauran de circular per les vies urbanes amb 

el collar, degudament identificats i amb la cadena o corretja controlada pel seu 

acompanyant 

Article 6. Recollida d’animals 

Els gossos abandonats a la via pública hauran de ser capturats i conduïts al 

centre d’animals acordat per l’Ajuntament on podran ser reclamats pels seu 

propietari dintre de deu dies abandonat les despeses que hagi comportat la seva 

captura i manteniment. 

Els gossos capturats en la via pública i que no hagi estat reclamats pels seus 

amos i que no hagin estat reclamats en el termini fixat en l’apartat anterior es 

consideraran abandonats. 

Article 7. Obligacions higiènic sanitàries 

El fet de tenir gossos en habitatges urbans queda condicionat a les 

circumstàncies higièniques i de manteniment determinades en la legislació 

vigent, a més, s’haurà de tenir en compte les disposicions en matèria de propietat 

horitzontal i de comunitats de propietaris. En tots dos casos s’hauran d’evitar 

riscos en l’aspecte sanitari i de comunitats de propietaris.  

Article 8. Obligacions de censar i procediment 

Els propietaris dels gossos, resten obligats a registrar-los en el Registre Censal 

de Gossos de l’Ajuntament dins del termini màxim de tres mesos comptats des 

de la data de naixement o adquisició de l’animal.  

Article 9. Infraccions i sancions 

S’estableixen tres tipus d’infraccions: les lleus, greu i molt greus. 

A) Infraccions lleus. Es consideraran infraccions lleus: 

a. Alimentar animals a la via pública. 

b. Que l’animal no vagi degudament lligat. 

c. No comunicar les transferències de propietat de l’animal. 
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B) Infraccions greus. Es consideraran infraccions greus: 

a. La tinença de gossos considerats perillosos segons la normativa vigent, 

sense censar. 

b. La no retirada de les deposicions de la via pública. 

c. Passejar gossos considerats perillosos sense ser conduïts amb cadena 

o corretja, la corresponent placa identificativa i sense morrió. 

d. La reiteració degudament provada de molèsties al veïnat ocasionades 

pels gossos. 

C) Infraccions molt greus. Es consideraran infraccions molt greus: 

a. La tinença de gossos considerats perillosos sense censar. 

b. Abandonar gossos de qualsevol característica o maltractar-los. 

c. Venda de gossos per a l’experimentació. 

d. Venda ambulant de gossos. 

e. Organització de lluites que provoquin sofriment, lesions o mort als 

animals. 

Sancions.  

A) Infraccions lleus. Les infraccions lleus es sancionaran amb multes entre 

els 50 i els 100 euros. 

B) Infraccions greus. Les infraccions greus es sancionaran amb multes entre 

els 100 i els 200 euros. 

C) Infraccions molt greus. Les infraccions molt greus es sancionaran amb 

multes entre els 200 i els 300 euros. 

 

 

 


