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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 

 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS  I ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE TINENÇA 
 
 
ARTICLE 1.- Objecte  
 
L'objecte de la present Ordenança és la regulació de la tinença d'animals potencialment 
perillosos per la concessió d'una llicència que atorgui l'Ajuntament en compliment de 
l'establert en l'article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per a la Tinença 
d'Animals Potencialment Perillosos, i el seu Reglament de desenvolupament, per Reial 
decret 287/2002, de 22 de març.  
 
Queden exclosos de l'aplicació d'aquesta Ordenança els gossos i animals pertanyents 
a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Cossos de Policia de 
les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització 
oficial, tal com diu la Llei 50/1999, de 23 de desembre.  
 
ARTICLE 2.- Àmbit d'Aplicació  
 
L'Ordenança serà d'aplicació en tot el terme municipal de Térmens i l’haurà de complir 
tota persona física o jurídica, i afectarà a tothom que estigui empadronat en aquest 
Municipi.  
 
ARTICLE 3.- Animals Potencialment Perillosos  
 
Es consideren animals potencialment perillosos a l'efecte d'aquesta Ordenança, i 
d'acord amb l'article 2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la 
Tinença d'Animals Potencialment Perillosos:  
 



— Els que pertanyent a la fauna salvatge, sent utilitzats com animals domèstics o de 
companyia, amb independència de la seva agressivitat, pertanyen a espècies o 
races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres 
animals i danys en les coses. 

— En particular, els gossos que pertanyen a aquestes races o que estan creuats:  
 
a) Pit Bull Terrier.  
b) Staffordshire Bull Terrier.  
c) American Staffordshire Terrier.  
d) Rottweiler 
e) Dogo Argentí  
f) Fila Brasileiro  
g) Tusi Inu.  
h) Akita Inu.  
 
— Els gossos que reuneixin totes o la majoria de les característiques següents:  
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 

resistència.  
b) Marcat caràcter i gran valor.  
c) Pèl curt.  
d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 

centímetres i pes superior a 20 Kg.  
e) Cap voluminós, cuboide, robusta, amb crani ample i gran i galtes musculoses i 

bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.  
f) Coll ample, musculós i curt.  
g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arqueadas i llom musculós i curt.  
h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt 
musculoses, amb potes relativament formant un angle moderat.  
 
ARTICLE 4.- La Llicència Municipal  
 
Tota persona que vulgui ser propietari d'un animal potencialment perillós, tant d'un gos 
d'una de les races referides en l'article anterior com d'un gos amb totes o la majoria de 
les característiques enumerades en el citat precepte, haurà de  sol·licitar prèviament 
una llicència. L'obtenció de la Llicència per a la Tinença d'Animals Potencialment 
Perillosos reportarà una taxa municipal, la quantia de la qual està fixada en l’article 3r 
de l’ordenança fiscal núm. 21.  
 
ARTICLE 5.- Òrgan Competent per a Atorgar la Llicència  
 
L'Alcalde-President de la Corporació serà el competent per a poder atorgar les 
Llicències per a la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, en compliment de 
l'article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 
ARTICLE 6.- Requisits per a la sol·licitud de la Llicència  
 
Per a obtenir la Llicència per a la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos es 
necessita acreditar els següents requisits:  
— Ser major d'edat.  
— No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat 

sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no 



estar privat per Resolució Judicial del dret a la tinença d'animals potencialment 
perillosos.  

— Certificat d'aptitud psicològica i física.  
— Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a 

tercers que puguin ser causats pels seus animals, per una quantia mínima de 
120.000 euros1 .  

— No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les 
sancions accessòries de les recollides en l'article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre.  

 
ARTICLE 7.- Termini  
 
La Llicència tindrà un període de durada de cinc anys, després del qual haurà de  ser 
renovada per períodes successius d'igual durada i pel mateix procediment.  
 
La Llicència perdrà la seva vigència en el moment que el seu titular deixi de complir 
amb els requisits necessaris perquè li sigui concedida.  
Qualsevol variació de les dades que figuren en la Llicència haurà de  ser comunicada 
per la seva titular, en el termini de quinze dies des que es produeixi, a l'Alcalde.  
 
ARTICLE 8.- Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos.  
 
El titular de la Llicència de Tinença d'Animals Potencialment Perillosos té l'obligació de 
sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal dintre dels quinze dies següents a la 
data que s'ha obtingut la corresponent Llicència, havent d’ aportar les següents dades:  
— Les dades personals del tenidor.  
— Les característiques de l'animal.  
— El lloc habitual de residència de l'animal.  
— La destinació de l'animal, a:  

- Conviure amb els éssers humans.  
- Altres finalitats, per exemple, la guarda, protecció...  

 
ARTICLE 9.- Identificació  
 
En el cas de gossos potencialment perillosos, els propietaris, criadores o tenidors 
tindran l'obligació d'identificar l'animal mitjançant un microxip, que haurà d' implantar-se 
a l'animal.  
 
ARTICLE 10.- Obligacions dels Tenidors 
 
— El titular de la Llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre 

d'Animals Potencialment Perillosos dintre dels quinze dies següents a la data que 
hagi obtingut la corresponent Llicència.  

— La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que 
la persona que els condueixi i controli dugui amb si la Llicència administrativa i la 
certificació acreditativa de la inscripció de l'animal en el Registre Municipal 
d'Animals Potencialment Perillosos.  

— Els gossos potencialment perillosos hauran de dur obligatòriament morrió, apropiat 
per a la tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics.  

                                                        
1 S'ha de tenir en compte que algunes Comunitats Autònomes han incrementat aquesta quantia. 



— Hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys 
de dos metres, sense que pugui dur-se més d'un d'aquests gossos per persona.  

— Si l'animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o 
qualsevol altre lloc determinat, haurà d’estar lligat, llevat que disposi d'habitacle amb 
la superfície, altura i adequat tancament, per a protegir a les persones o animals 
que accedeixen o s'apropin a aquests llocs.  

—  La substracció o pèrdua de l'animal haurà de  ser comunicada pel seu titular al 
responsable del Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos, en el termini 
de quaranta-vuit hores des que tingui coneixement d'aquests fets.  

— La venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l'animal haurà de  comunicar-
se al Registre Municipal.  

— Pel trasllat d'un animal potencialment perillós d'una Comunitat Autònoma a una 
altra, si és per un període superior a tres mesos o de manera permanent, s’hauran 
d’efectuar les inscripcions oportunes en els Registres Municipals.  

— En els fulls de registre de cada animal es farà constar igualment el certificat de   
sanitat animal expedit per l'Autoritat competent que acrediti, anualment, la 
inexistència de malalties o trastorns que ho facin especialment perillós.  

 
ARTICLE 11.- Infraccions i Sancions  
 
A l'efecte de la present Ordenança, les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i 
lleus. El coneixement per part de l'Ajuntament, ja sigui d'ofici o per denúncia, de la 
comissió d'alguna de les infraccions regulades en l'article 132 de la Llei 50/1999, de 23 
de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, 
en l'àmbit de les seves competències, avalarà l'inici de l'expedient sancionador. Seran 
d'aplicació les sancions de l'article 13.53 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 

                                                        
2 Tindran la consideració d'infraccions administratives molt greus les següents:  
— Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie, i qualsevol gos, entenent-se per animal 

abandonat tant aquell que vagi preceptivament identificat, com els quals no duguin cap identificació sobre el seu 
origen o propietari, sempre que no vagin acompanyats de persona alguna.  

— Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense Llicència.  
— Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui manqui de Llicència.  
— Ensinistrar animals per a activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides.  
— Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui manqui del certificat de capacitació.  
— L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d'animals potencialment perillosos 

o la seva participació en ells, destinats a demostrar l'agressivitat dels animals.  
 
Tindran la consideració d'infraccions administratives greus les següents:  
— Deixar solt un animal potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte amb cadena.  
— El transport d'animals potencialment perillosos amb vulneració del disposat en l'article 10 d'aquesta Llei.  
— La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les Autoritats competents o 

els seus agents, amb vista al compliment de funcions establertes en aquesta Llei, així com el subministrament 
d'informació inexacta o de documentació falsa.  

 
Tindran la consideració d'infraccions lleus l'incompliment de les obligacions establertes en la Llei, que no es regulin 
com infracció greu o molt greu. 
3 Les infraccions lleus, estan sancionades amb multa des de 150,25 € a 300,50 €.  
   Les infraccions greus, des de 300,51 € a 2.404,05 €.  
   Les infraccions molt greus, des de 2.404,06 € a 15.025,30 €.  
   Les infraccions greus i molt greus, podran dur aparellades sancions accessòries.  
 



El termini del que disposen els actuals tenidors, propietaris, criadors d'animals 
potencialment perillosos és de dos mesos, des de l'entrada en vigor de la present 
Ordenança, per a la sol·licitud de la Llicència. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple en sessió de 15 de novembre de 2004, 
acord que s’elevà a definitiu mitjançant resolució de 29 de desembre de 2004, el seu 
text íntegre ha estat publicat en el BOP núm. 166 de 31 de desembre de 2004, i entrà 
en vigor a partir del dia 1 de gener de 2005. Aquesta Ordenança continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats, restaran vigents. 
L’Alcalde 
 
 
 
 
 
Ordenança fiscal aprovada  
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