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ORDENANÇA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ DE GOSSOS A LES 

ZONES DE PASTURA DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY 
 
Antecedents 
 
Per part de veïns i usuaris del Parc s’ha posat de manifest la preocupació per 
l’existència de gossos deslligats a les zones de pastura que molesten als 
animals i que els produeixen greus perjudicis. 
Amb la voluntat de donar solució a aquesta problemàtica a l’empara del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, la Llei 19/2009, de 26 de novembre, 
d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència, el 
Decret 328/1998, de24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el 
registre general d'animals de companyia, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i el Pla Especial del 
Parc Natural del Montseny, hem elaborat una ordenança municipal reguladora 
de la circulació de gossos a les zones de pastura del Parc del Montseny. 
 
Article 1r. Objecte 
La present Ordenança té per objecte regular la circulació de gossos en l’àmbit 
del Parc del Montseny. 
 
Article 2n. Àmbit d'aplicació. 
Els preceptes continguts en aquesta Ordenança seran d'aplicació a les zones 
de pastures existents dins de l’àmbit del Parc Natural del Montseny al terme 
municipal de Viladrau. 
 
Article 3è. Circulació de gossos. 
1.La circulació de gossos deslligats fora de l’àmbit d’aplicació de la present 
ordenança, sempre sota el control dels seus amos, està permesa si no 
provoquen molèsties a la fauna i als altres usuaris del parc. 
Caldrà atendre la senyalització expressa que pugui existir relativa a les 
limitacions de circulació de gossos. 
 
2. Queda expressament prohibit portar gossos sense lligar en l’àmbit definit, és 
a dir a les zones de pastura en general, d’acord amb la senyalització existent, i 
de manera especial, quan hi hagi bestiar pasturant. 
S’exceptuen d’aquesta obligació, prèvia comunicació a aquest Ajuntament de 
que es destinen a aquest fi, ja sigui en el moment de censar-los o amb 
posterioritat: 
 
- Els gossos de pastura que es cuiden dels ramats. 
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- Els gossos de cacera a les zones expressament reservades, degudament 
autoritzades i senyalitzades en les èpoques de l’any autoritzades d’acord amb 
la legislació vigent. 
 
3. En tot cas, els amos dels gossos hauran de portar el gos lligat amb l’escaient 
corretja o cadena i el gos anirà identificat mitjançant el sistema exigit per la 
normativa aplicable. 
 
Article 4t.- Règim d'infraccions 
Constitueix una infracció administrativa susceptible de sanció municipal les 
accions i omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i 
prohibicions que estableixen la Llei de protecció dels animals, la Llei sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les normes que les 
desenvolupen i la present ordenança, en tot allò que és relacionat amb les 
competències i responsabilitat de l’Ajuntament. 
 
Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les 
sancions qualsevol persona física o jurídica que per acció u omissió hagi 
comès la infracció. 
 
 
Article 5è. Tipificació de les infraccions. 
Sens perjudici del previst en l’article anterior, les conductes tipificades com 
infracció en aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
1. Infraccions lleus. 
Són infraccions administratives lleus d'aquesta ordenança, de la llei de 
protecció dels animals i la Llei sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, les accions o les omissions següents: 
1. No dur identificats els gossos. 
2. No evitar la fugida d’animals. 
3. No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre específic 
del municipi. 
4. Rentar animals en les zones d’àmbit d’aquesta ordenança i/o deixar-los 
beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts publiques. 
5. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que no tingui 
transcendència greu per la seguretat dels ciutadans i ciutadanes i dels animals 
de pastura o dels gossos de pastura que es cuiden dels ramats. 
6. No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un gos. 
7. Qualsevol altra infracció de les disposicions d’aquesta ordenança no prevista 
expressament per aquest article i que no hagi estat tipificada de greu o molt 
greu. 
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2. Infraccions greus: 
Són infraccions administratives greus d'aquesta ordenança, de la llei de 
protecció dels animals i de la Llei sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, les accions o les omissions següents: 
1. Anul·lar el sistema d’identificació dels animals, sense prescripció ni control 
veterinari. 
2. No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentaria 
s’estableixi o exhibir i passejar per l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança 
animals salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per llur 
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi 
ambient. 
3. Oposar resistència a la funció inspectora. 
4. Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten 
cap risc per a l’animal. 
5. Portar els gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense 
morrió dins de l’àmbit d’aplicació de la present ordenança. 
6. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o 
conducció de gossos considerats potencialment perillosos. 
7. Realitzar activitats d’ensinistrament, dins de l’àmbit d’aplicació de la present 
ordenança, sense acreditació professional oficial. 
8. La circulació de gossos per l’àmbit d’aplicació de la present ordenança, 
sense complir les obligacions de vigilància i seguretat establertes en aquesta 
ordenança. 
9. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o 
documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el 
compliment de les seves funcions, així com subministrar informació o 
documentació falsa. 
10. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que tinguin 
transcendència greu per la seguretat dels ciutadans i ciutadanes i dels animals 
del pastura o dels gossos de pastura que es cuidin dels ramats. 
11. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. 
 
3. Infraccions molt greus. 
Són infraccions administratives molt greus d'aquesta ordenança, de la llei de 
protecció dels animals i de la Llei sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, objecte de la potestat sancionadora prevista en 
aqueta ordenança, les accions o les omissions següents: 
1. Abandonar animals dins l’àmbit d’aplicació de la present ordenança si s’ha 
fet en un circumstàncies que els puguin comportar danys greus. 
2. Realitzar activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades, dins l’àmbit 
d’aplicació de la present ordenança. 
3. Passejar amb gossos potencialment perillosos sense llicència dins de l’àmbit 
d’aplicació de la present ordenança. 
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4. Produir la mort dels animals de pastura o als gossos de pastura que es 
cuidin dels ramats. 
5. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 
 
Article 6è. Potestat sancionadora i òrgan competent. 
1. Per imposar les sancions tipificades en aquesta ordenança se seguirà el 
procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre sobre 
el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la 
Generalitat, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions publiques, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic 
i de procediment de les administracions publiques de Catalunya. 
2. La competència per a la imposició de la sanció derivada d'aquesta 
ordenança correspondrà a l'alcalde o alcaldessa. 
 
Article 7è.- Sancions 
1. Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de 100 euros fins a 
400euros; les greus amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt 
greus amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros. 
2. Pel que fa a les infraccions relacionades amb els gossos considerats 
potencialment perillosos, i en atenció a allò disposat a la Llei 10/1999, de 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos de Catalunya, les 
sancions seran les següents 
3. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 60,10 euros a 
150,25 euros, les greus amb una multa de 150,25 euros a 1.502,53 euros i les 
molts greus, amb una multa de 1.502,53 euros a 30.050,61 euros. 
 
Article 8è. Criteris de graduació de les sancions. 
1) En la imposició de les sancions es tindrà en compte per graduar la quantia 
de les multes els criteris següents: 
1. L'ànim de lucre il·lícit i la quantitat del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
2. La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció 
comesa, tant a persones com a animals. 
3. La intencionalitat o negligència de l’infractor. 
4. La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions. 
5. La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de 
reparació. 
6. La capacitat econòmica de la persona infractora. 
7. El fet que hi hagi requeriment previ. 
8. Hi ha reincidència si en el moment de cometre la infracció no ha 
transcorregut un any des de la imposició per resolució ferma d'una altra sanció 
amb motiu d'infracció de la mateixa qualificació. 
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2) Davant la comissió d'infraccions regulades en aquesta ordenança, es poden 
dur a terme actuacions d’educació ambiental o d'advertiment, sense necessitat 
d’iniciar un procediment sancionador. 
 
DISPOSICIO FINAL 
 
La present ordenança entrarà en vigor un cop publicat íntegrament el seu text 
al BOP i transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
La qual cosa es fa públic pel general coneixement i en compliment d’allò previst 
a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la llei municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 65 del 
Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà 
d’interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació. 
 
 


