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AJUNTAMENT D’OLOT
Àrea de Territori i Medi Ambient
Edicte sobre l’aprovació de la modificació de l’Ordenança de control i tinença d’animals domèstics
No havent-se formulat al·legacions durant el termini d’exposició al
públic de l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de
control i tinença d’animals domèstics al terme municipal d’Olot, ha
quedat elevat a definitiu l’acord plenari de data 20 de desembre de
2010, i es procedeix a la publicació dels articles modificats.
Les modificacions de l’Ordenança no entraran en vigor fins que no
s’hagi publicat el text i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local.
Contra el present acord es podrà interposar pels interessats un
recurs contenciós–administratiu, davant la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa.
Olot, 7 de març de 2011
Lluís Sacrest Villegas
Alcalde
Article 2:
1. Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta ordenança són tots els animals considerats com a domèstics,
que són els següents:
a)	Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment
es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no
pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de
pell o d’algun altre producte útil per l’ésser humà, els animals
de càrrega i els que treballen en agricultura.
b)	Animal de companyia: animal domèstic que les persones
mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne
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companyia. Als efectes d’aquesta ordenança, totes les varietats i espècies de gossos, gats i fures.
c)	Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu al nucli
urbà de les ciutats i pobles compartint territori geogràfic amb
les persones (colom roquer, gavià argentat, estornells i d’altres
espècies de la fauna salvatge no autòctona que determini la
legislació sectorial).
d)	Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge
no autòctona que de manera individual depèn dels humans i
viu en captiveri.
e)	Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les
condicions que el fan apte per a la convivència amb les persones.
Article 4
1. La tinença d’animals en domicilis particulars queda condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament i a l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a
altres persones o a l’animal mateix.
2. Serà obligatòria l’autorització municipal per a la possessió de
tres o més animals de companyia en un sol habitatge de tipus
vertical o horitzontal, jardí, finca o altre espai urbà.
3. La capacitat màxima d’alberg i tinença d’animals de companyia
en un mateix espai és de 5 exemplars. A partir d’aquest nombre,
l’agrupació zoològica tindrà consideració de nucli zoològic i caldrà complir el que dicta la normativa al respecte.
4. L’autoritat municipal requerirà als propietaris o encarregats dels
animals que els treguin del domicili si la tinença no pot ser autoritzada.
Article 5
- Els posseïdors d’animals de companyia estan obligats a liquidar
la taxa per la tinença d’animals de companyia, en base al que
dictin les ordenances fiscals municipals.
Article 11.2
- Totes les persones que no desitgin continuar tenint un animal
del qual són propietaris o responsables han de comunicar-ho a
l’Ajuntament per tal que els serveis competents corresponents
l’acullin, amb l’abonament previ de la taxa corresponent i el lliurament del document d’identificació de l’animal.
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Article 22
- Es prohibeix donar aliments als animals, especialment animals
abandonats, animals salvatges urbans i gats urbans, en les vies
i/o espais públics, també als portals, finestres terrasses i balcons.
Article 27.1
- Els propietaris i/o posseïdors d’animals han d’adoptar les mesures per no embrutar amb les deposicions fecals dels animals,
les vies i/o espais públics i les zones verdes i terrosses, i evitar
les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà.
Article 34
- Per a la tramitació de la llicència municipal és requisit indispensable posseir i presentar el permís de nucli zoològic.
Article 36.1
- La criança domèstica per l’autoconsum d’aus de corral, conills,
coloms, faisans i d’altres animals en domicilis particulars, en
terrasses, balcons, patis, etc. queda condicionada al fet que les
característiques de l’habitatge i de la zona, l’adequació de les
instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, tant en l’aspecte higiènico-sanitari, la proximitat a habitatges annexes i la no
existència d’incomoditat i molèsties per als veïns o per a d’altres
persones.
Al llarg del redactat de l’Ordenança, se substitueix la Llei 22/2003,
de 4 de juliol, de protecció dels animals pel Decret legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció
dels animals.

Administració Local Ajuntaments

