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Llei 22/2003, de 4 de juliol,de protecció dels 
animals

Art. 3.b Animal de companyia: és l’animal domèstic que les 
persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne 
companyia. Als efectes d’aquesta Llei, gaudeixen sempre d’aquesta 
consideració els gossos i els gats.

Art. 3.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. Tenen també 
aquesta consideració els 
animals que es crien per a la 
producció de carn, de pell o 
d’algún altre producte útil per a 
l’esser humà, els animals de 
càrrega i els que treballen en 
l’agricultura.



Art. 3.f Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que 
perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb 
les persones.

Art. 3.g Animal abandonat: és l’animal de companyia que no 
va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu 
origen o de la persona que n'és propietària.

Art. 3.h Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu 
compartint territori geogràfic amb les persones, referit al nucli 
urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents:
colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus
cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i Sturnus vulgaris), 
espècies de fauna exòtica i altres que s’han de determinar per 
via reglamentària



ARTICLE 14 REGISTRE CENSALARTICLE 14 REGISTRE CENSAL

• Els gossos i gats s’han de censar a l’ajuntament (no al AIAC) 
del municipi on resideixen habitualment. (30 dies de la compra 
o naixement)

• Els ajuntaments han de disposar d’un registre

• Qualsevol modificació en les dades de l’animal s’ha de 
notificar al registre (30 dies)

• Els gossos i gats han de portar 
de manera permanent pels 
espais o vies públiques una 
placa identificativa o qualsevol 
altre mitjà adaptat al collar de 
l’animal en que han de constar 
el nom de l’animal i les dades de 
la persona que en sigui 
posseïdora



ARTICLE 16 RECOLLIDA D’ANIMALSARTICLE 16 RECOLLIDA D’ANIMALS

•Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals 
de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i de 
controlar els animals salvatges urbans.(es pot delegar a 
administracions o entitats locals supramunicipals)

•Els ajuntaments han de disposar d’instal·lacions de recollida 
d’animals o delegar com abans.

•Es pot concertar la recollida a associacions de protecció 
d’animals legals o a empreses especialitzades registrades.

•El personal dels centres de recollida ha d’estar titulat.

•L’ajuntament han de confiscar els animals davant de 
maltractaments, agressions, tortures, falta d’atenció 
veterinària desnutrició o si es troben en instal·lacions 
indegudes.



ARTICLE 17 RECUPERACIÓ D’ANIMALSARTICLE 17 RECUPERACIÓ D’ANIMALS

•L’ajuntament s’ha de fer carrecdels animals abandonats 
o perduts fins que siguin recuparats, cedits o, si s’escau, 
sacrificats.

•L’animal no identificat s’ha de lliurar amb la identificació 
corresponent i amb el pagament previ de totes les 
despeses originades.

•El propietari d’un animal identificat te dos terminis de 10 
dies per recuperar-lo abonant les despeses, 
transcorreguts aquestos terminis l’animal pot ser cedit, 
acollit temporalment o adoptat.



ARTICLE 19 ACOLLIMENT D’ANIMALSARTICLE 19 ACOLLIMENT D’ANIMALS

•Els animals s’han d’identificar, desparasitar, vacunar i esterilitzar 
prèviament a l’acolliment.

•Les instal·lacions de recollida d’animals abandonats, que han de 
controlar els ajuntaments tant a llur propis centres com als 
centres de recollida concertats, han de disposar de les 
corresponents mesures de seguretat, amb la finalitat de garantir
la integritat física i psíquica dels animals, evitar-ne la fugida i 
limitar el nombre d’animals que convisquin en grups per tal 
d’evitar baralles i la propagació de malalties infectocontagioses.



ARTICLE 19 CAPTURA DE GOSSOS I GATS ARTICLE 19 CAPTURA DE GOSSOS I GATS 
ENSALVATGITSENSALVATGITS

•Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos i gats 
ensalvatgits per mètodes d’immobilització a distància.

•En els casos en què la captura per immobilització no sigui 
possible, el Departament de Medi Ambient ha d’autoritzar
excepcionalment l’ús d’armes de foc i ha de determinar qui 
ha d’emprar aquest sistema de captura excepcional.



ARTICLE 27 INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA DELS ANIMALS DE ARTICLE 27 INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA DELS ANIMALS DE 
COMPANYIA.COMPANYIA.

CORRESPON ALS AJUNTAMENTS:

•Excercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.

•Establir un registre censal a disposició de les administracións
competents.

•Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i 
els animals salvatges urbans.

•Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia.

•Amb informe previ del Departament d’Agricultura, aïllar o comissar
animals de companyia.



ARTICLE 37 ADMINISTRACIÓ COMPETENT PER ARTICLE 37 ADMINISTRACIÓ COMPETENT PER 
SANCIONAR.SANCIONAR.

1. La imposició de les sancions establertes per la comissió 
de les infraccións tipificades per aquesta Llei correspon:

a) Als alcaldes, les qualificades de lleus.

100 a 400 100 a 400 euroseuros



Infraccions lleus

Tenir en possessió un gos o un gat no inscrits en el registre 
censal o tenir altres animals que s’han de registrar 
obligatòriament
No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que 
s’han de vacunar o tractar obligatòriament, d’acord amb el que
estableix aquesta llei
Vendre animals de companyia a persones menors de setze 
anys i a persones incapacitades sense l’autorització dels qui 
tenen 
la potestat o la custodia
Fer donació d’un animal com a premi o recompensa



Infraccions lleus

Transportar animals que incompleixin els requisits 
establerts per l’article 8
No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals 
que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o 
incomplir els
requisits establerts per aquesta llei i la normativa que la 
desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli 
animals, el certificat corresponent al curs de cuidador o 
cuidadora
d’animals, reconegut oficialment.
Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o 
sofriment d’animals, sense l’autorització administrativa 
prèvia



Infraccions lleus

Usar coles o substancies enganxoses com a mètode de 
control de poblacions d’animals vertebrats.
No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el 
Registre de Nuclis Zoològics
No tenir actualitzat el llibre de registre oficial o diligenciat
per l’administració competent establert per als nuclis 
zoològics.
Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda 
d’animals.
Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, 
el tràfic, el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia 
d’exemplars de les espècies incloses en l’annex amb la 
categoria D, i també de parts, d’ous, de cries o de 
productes obtinguts a partir d’aquests exemplars.



Infraccions lleus

Practicar la caça i la captura d’ocells vius de longitud 
inferior a 20 cm, fora dels supòsits de l’article 9.2.
Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
Mantenir animals en instal·lacions inadequades des del 
punt de vista de llur benestar, si no els comporta un risc 
greu per a la salut.
No evitar la fugida d’animals.
Maltractar animals si no els produeix resultats lesius.
Subministrar a un animal substancies que li causin 
alteracions lleus de la salut o del comportament, llevat 
dels casos emparats per la normativa vigent.
No donar als animals l’atenció veterinària necessària per 
a garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis 
greus.



Infraccions lleus

Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de 
reclam o publicacions assimilables sense la inclusió del 
número de
registre del nucli zoològic.

Qualsevol altra infracció de les disposicions d’aquesta llei 
o de la normativa que la desenvolupi que no hagi estat 
tipificada 
de greu o molt greu.



ALTRES NORMATIVES D’ANIMALS DE COMPANYIA ALTRES NORMATIVES D’ANIMALS DE COMPANYIA 
AMB RESPONSABILITAT MUNICIPAL.AMB RESPONSABILITAT MUNICIPAL.

Llei 10/1999 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

•Incloure en el registre un apartat específic per a gossos 
potencialment perillosos.

•Competències sancionadores en gossos potencialment 
perillosos si es sol·liciten.

DECRET 170/2002 DE GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS.

•Emetre llicències de tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos.

•Determinar la potencial perillositat dels gossos.


