ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA
D'ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA
Preàmbul:
Aquesta ordenança té com objectiu principal regular la protecció dels animals domèstics
i de companyia, alhora que tracta d'incrementar la sensibilitat dels ciutadans i el seu
respecte envers els animals, determinant, especialment, les obligacions que han
d'assumir les persones amb les quals aquells viuen, siguin propietaris o posseïdors, i la
cura que aquest hauran de tenir amb relació al seu entorn social i mediambiental.
La competència en les tasques d'inspecció i vigilància dels animals de companyia ha
estat atribuïda als municipis per la Llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció dels animals,
així com la potestat sancionadora respecte de les conductes que són constitutives de les
infraccions considerades com a lleus per aquesta normativa.
Les novetats legislatives dels darrers anys així com els canvis socials en la tinença
d'animals domèstics i de companyia han aconsellat reformar íntegrament l'ordenança
vigent actualment.

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Objecte:
Art. 1.L'objecte d'aquesta ordenança és regular la protecció dels animals
domèstics i de companyia i determinar els deures i obligacions que envers aquests i al
seu entorn social i mediambiental, corresponen als seus propietaris i posseïdors, sense
perjudici de la responsabilitat civil i penal que en cada moment els hi sigui atribuïda
d'acord amb la legislació vigent.
A aquest efecte, s'entén com 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 la carn, de pell o d'algun producte útil per a l'ésser humà, els animals de
càrrega i els que treballen a l'agricultura.
Es considera animal de companyia l'animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia, com són els gossos, gats i
fures, i aquells que per la seva naturalesa són susceptibles de viure engabiats (certs
ocells, hàmsters, conillets d'índies, etc), o en peixeres domèstiques (certs peixos,
tortugues, etc).

Àmbit d'aplicació:
Art. 2.Quedaran subjectes a l'aplicació d'aquesta ordenança totes les persones
propietàries i posseïdores d'animals domèstics i de companyia que es trobin ubicats
al terme municipal de Malgrat de Mar.
Règim específic
Art. 3A més de ser d'aplicació les disposicions contingudes a aquesta
ordenança, s'estableix un règim especial per aquells animals de companyia que tinguin
la condició de gossos potencialment perillosos, i, en aquest sentit, s'entendrà que
formen part d'aquest grup els gossos que pertanyen a les següent races o llurs
encreuaments:
-

Pit Bull Terrier
Staffordshire Bull Terrier
American Staffordshire Terrier
Rottweiler
Dogo Argentino
Fila Brasileiro
Tosa Inu
Akita Inu
Doberman
Bullmastiff
Dogo de Burdeos
Presa Canari
Mastin Napolitano

També seran considerats potencialment perillosos tots aquells gossos que disposin de
totes o la majoria de característiques següents:
-

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i
resistència.
Marcat caràcter i gran valor.
Pel curt.
Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 cmt, alçada a la creu entre 50 i 70 cmt, i pes
superior a 20 kg.
Cap voluminós, cuboide, robust, amb el crani ample i gran i galtes musculoses i
abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
Coll ample, musculós i curt.
Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt
musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Finalment, seran igualment considerats gossos perillosos els que han estat ensinistrats
per a l'atac i defensa, i aquells gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu
o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals, i així hagi estat
informat i certificat pel Veterinari municipal.

La tinença d'aquest tipus de gossos, a més de les prescripcions que es contenen en
aquesta ordenança, en tots aquells aspectes que siguin específics, estarà subjecte a la
normativa que es conté en la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre tinença de gossos
considerats perillosos i el Decret 170/2002 d'11 de juny, sobre mesures en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos, i, subsidiàriament, a les disposicions que es
contenen a la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos (estatal) i el Reial Decret 287/2002 de 22 de març,
que desenvolupa la llei anterior.
Art. 4.De la mateixa manera serà d'aplicació específica, per a tot tipus
d'animals, la normativa continguda al Decret 235/1998 de 8 de setembre de regulació de
certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya, l'Ordre de 23 de juny de
1.999 per la qual s'estableix el procediment per obtenir les autoritzacions per realitzar
certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya, i el Decret 385/2000 de 5
de desembre, pel qual es limita l'accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys
a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i lluites, en tots aquells
extrems que siguin d'aplicació a aquestes situacions i circumstàncies.
Prohibició de la tinença de certs animals
Art. 5.Queda prohibit en tot el territori municipal la tinença d'animals
salvatges, siguin o no urbans, i aquells que pertanyen a les espècies de fauna exòtica,
excepte en aquells casos en què, d'acord amb la legislació aplicable en cada moment,
hagin obtingut l'autorització preceptiva del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat.
Condicions de l'hàbitat dels animals domèstics i de companyia
Art. 6Els animals domèstics i de companyia hauran de tenir un habitacle
adequat a les seves necessitats d'higiene i espai mínim, i en tot moment s'haurà de
procurar que no provoquin problemes higienicosanitaris ni molèsties al seu entorn social
i mediambiental.
En cap cas el nombre d'animals podrà superar el de 6 exemplars.
Art. 7.Quan es concentrin o agrupin animals per a la seva exhibició, el seu
manteniment, venda, cria, recollida o altres activitats similars, o quan es doni la tinença
per un particular de diverses espècies zoològiques diferents o en un nombre que pugui
comportar riscos sanitaris, seran d'aplicació les disposicions normatives previstes per als
nuclis zoològics als art. 3, i) i 21 de la Llei 22/2003 de 4 de juliol de protecció dels
animals, i en l'Ordre de 28 de novembre de 1988 de creació del Registre de nuclis
zoològics de Catalunya, i, quan s'escaigui, per raó del número d'animals o pel tipus
d'activitat que es desenvolupi, a més, seran d'aplicació les normes sobre comunicació, i
sol·licitud de llicència o autorització contingudes a la Llei 3/1998 d'intervenció integral
de l'administració ambiental, modificada per la Llei 1/1999 de 30 de març, Decret
136/1999 de 18 de maig pel qual s'aprova el reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració ambiental i se n'adapten els seus
annexes, modificat pel Decret 143/2003 de 10 de juny.

CAPÍTOL II
OBLIGACIONS I DEURES DE LES PERSONES PROPIETÀRIES I POSSEÏDORES
D'ANIMALS DOMÈSTICS I DE COMPANYIA
Obligacions i deures de les persones propietàries i posseïdores d'animals domèstics
i de companyia:
Art. 8.Amb caràcter general, els propietaris i posseïdors dels animals domèstics
i de companyia estan obligats a garantir la seva salut i benestar mitjançant el seu
manteniment en condicions higiénicosanitàries adequades a la seva espècie, i donar-los
aliment i aigua, allotjament i condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat,
temperatura, llum, cobert i cures necessàries per tal d'evitar el seu patiment i satisfer les
seves necessitats vitals, alhora que són responsables que no es produeixin molèsties o
danys al seu entorn social o mediambiental.
En concret, són obligacions i deures de les persones propietàries i posseïdores d'animals
domèstics i de companyia:
A) Envers els animals
1.- No fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
2.- Traslladar els animals de manera que aquests disposin d'un espai suficient que
permeti, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure, i amb mitjans de transport o
embalatges que els protegeixi de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes. A
més se'ls haurà d'abeurar i alimentar.
3.- Mantenir els animals de companyia en instal·lacions adequades al seu benestar, i, en
aquest sentit, quan es mantinguin a l'exterior, hauran de aixoplugar-se en habitacles
adients, que, en cas que l'animal tingui un pes superior a 25 kg no podrà ser inferior a 6
m2, haurà de ser impermeable i d'un material aïllant, airejat i net, que quedi preservat de
l'entrada d'aigua i del calor excessiu de l'estiu.
4.- No mantenir els animals de companyia en espais sense llum o ventilació o en
condicions climàtiques extremes, ni utilitzar com a allotjament habitual els balcons o
patis de llums.
5.- No mantenir els animals permanentment lligats, i quan s'utilitzin mitjans de
subjecció, aquest s'hauran d'adaptar a les següents condicions:
-

el mitjà serà la cadena escorredora.
Només s'utilitzarà la cadena fixa quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena
escorredora sigui justificada.

-

El collar i la cadena hauran de ser proporcionats a la talla i força de l'animal, no
poden ser de pes excessiu ni impossibilitar els seus moviments, i en cap cas serà
inferior a 3 m de llarg.
Les cadenes escorredores hauran d'anar sobre un cable horitzontal i hauran de
permetre que l'animal pugui jeure i arribar al seu habitacle.
Les cadenes de tipus fix hauran de portar un dispositiu que eviti la torsió o
enrotllament o immobilització de l'animal.
En cap cas el collar dels animals ha de ser la mateixa cadena que els lliga, ni un
collar de força o que produeixi estrangulació.

6.- No destinar un vehicle com l'habitacle dels animals, ni tancar-los al maleter o
mantenir-los en el seu interior estacionats més de 4h, i, tractant-se de l'època estival,
l'estacionament es farà a l'ombra i es mantindrà el vehicle ventilat.
7.-Alimentar els animals de forma equilibrada i suficient, i donar-los aigua potable
regularment, perquè mantinguin un bon nivell de nutrició i salut.
8.- Evitar la fugida dels animals, i, en cas que es produeixi la seva desaparició,
comunicar-lo a l'ajuntament on estigui censat en un termini màxim de 48 h.
9.- No maltractar-los.
10.- No subministrar als animals substàncies que li causin alteracions a la salut o del
comportament, excepte quan s'hagi prescrit.
11.- Donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la seva salut.
12.- Vacunar els animals domèstics de companyia i aplicar-los els tractaments que
siguin obligatoris.
13.- No abandonar els animals. S'entendrà que un animal de companyia és abandonat
quan no es trobi acompanyat de cap persona ni dugui cap identificació del seu origen o
de la persona que n'és propietària o posseïdora. També s'entendrà que un animal és
abandonat quan el propietari o posseïdor d'un animal hagi estat notificat per
l'Ajuntament o autoritat competent per recuperar l'animal que hagi estat trobat i hagi
transcorregut un termini de vint dies sense recollir-lo.
14.- No sacrificar gossos i gats, llevat en els supòsits que sigui permès
reglamentàriament.
15.- No esterilitzar els animals ni practicar-los mutilacions o sacrificar-los sense control
veterinari o en contra de les condicions o requisits establerts al Decret 254/2000 de 24
de juliol, pel qual s'estableixen els mètodes d'eutanàsia pels animals de companyia quan
s'han de sacrificar.
16.-No organitzar baralles de gossos, galls, o d'altres animals, ni participar en aquest
tipus d'actes.

B) Envers l'administració
17.- Inscriure els gossos, gats i fures en el registre municipal d'animals domèstics, o
aquells altres dels quals s'estableixi la obligació de registrar-los, i comunicar les altes i
baixes, així com el canvi de qualsevol de les dades que s'hagin consignat en el cens,
com és el canvi de domicili o transferència del domini de l'animal, en un termini de 30
dies des del naixement de l'animal o des de la seva adquisició.
18.- Per a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, s'haurà d'obtenir la
llicència específica i la inscripció en el Registre Municipal d'animals potencialment
perillosos.
19.- Proveir a tots els animals de companyia que pertanyin a qualsevol de les subspècies
de gats, gossos, fures i altres animals que s'hagin d'identificar d'acord amb les
prescripcions legals, amb algun dels sistemes d'identificació i amb les condicions i
garanties que es determinen en el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es
regula la identificació i el Registre General d'animals de companyia. La identificació
haurà de practicar-se en els tres mesos posteriors al seu naixement i s'haurà de
comunicar al registre en un termini de 20 dies posteriors. El sistema d'identificació
adoptat s'haurà de validar i enregistrar en el cas d'aquells animals que provinguin
d'altres comunitats autònomes o de fora de l'Estat i que esdevinguin residents a
Catalunya.
20.- No impedir o obstaculitzar la inspecció dels agents de l'autoritat a la inspecció
d'instal·lacions on s'allotgin animals.
21.- No anul·lar el sistema d'identificació sense prescripció ni control veterinaris.
22.- Inscriure's al Registre de Nuclis Zoològics quan pel número o característiques dels
animals sigui preceptiu, d'acord amb el què estableix la legislació vigent, i tenir
actualitzat el llibre de registre oficial.
23.- Contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels
possibles danys que els gossos potencialment perillosos o els animals exòtics, quan així
sigui preceptiu, poguessin ocasionar al seu entorn social i medioambiental, per un
import mínim de 150.000,00 €.
C) Envers el seu entorn social i mediambiental
24.- A les vies i espais públics, proveir els gossos, gats i fures de corretja i collar amb la
seva placa identificadora, en la que haurà de constar el seu nom i les dades del
propietari o posseïdor.
25.- Mantenir en captivitat i no exhibir en la via o espais públics els animals d'espècies
exòtiques.
26.- Senyalitzar els espais i instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.
27.- Recollir i retirar les deposicions que els animals realitzin en la via pública.

28.- Impedir que els animals orinin en els espais públics, en les façanes d'edificis i en
tota mena de mobiliari urbà, havent de realitzar les seves necessitats en els llocs
expressament habilitats o, en tot cas, en els embornals de la xarxa de pluvials, en la part
inferior de la vorada de la vorera o en els escocells dels arbres.
29.- Respectar les prohibicions d'accés als següents espais públics:
-

Platges, entre l'1 d'abril i el 31 d'octubre
Sorreres i altres zones i espais de joc infantil de parcs i places, estiguin o no
expressament senyalitzades
piscines públiques
locals destinats a la fabricació, venda i emmagatzematge, transport o manipulació
d'aliments
locals d'espectacles, activitats recreatives i esportives
transports públics

Els propietaris dels establiments públics i allotjaments de tot tipus, com hotels,
pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, i les companyies de transports públics,
podran acceptar, a criteri propi, l'entrada i permanència d'animals als seus establiments
però, en tot cas, hauran de portar en tot moment corretja i collar, i morrió quan sigui
preceptiu.
Serà excepció l'accés de gossos pigall, que gaudiran del corresponent accés a tots
aquests espais, d'acord amb allò que disposa la Llei 10/1993 de 8 d'octubre, que regula
l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall.
30.- No rentar, fer nedar ni deixar beure els animals a les fonts, llacs, brolladors, rius,
rierols, estanys, o rieres públiques, ni tampoc a les platges, d'acord amb allò que es
determina al punt anterior.
31.- No donar menjar als animals en els espais públics.
32.- No ocasionar molèsties a l'entorn social o mediambiental amb sorolls, olors o de
qualsevol altra mena que puguin alterar el descans, la convivència i benestar de les
persones o produir danys al medi ambient.
33.- Quan es tracti de gossos considerats potencialment perillosos, hauran de donar
compliment de les mesures de seguretat següents:
-

A qualsevol espai comú o públic, hauran de proveir al seu gos de morrió i cadena o
corretja no extensible de menys de 2 metres.
El seu propietari o posseïdor, en els espaïs comuns o públics, haurà de portar la
llicència administrativa i la certificació acreditativa de la inscripció de l'animal en el
Registre Municipal d'animals potencialment perillosos.
No es podrà portar més d'un gos per persona.
No podran ser conduïts per persones menors de 16 anys.
Hauran d'albergar els gossos en instal·lacions que tinguin les parets i les tanques
suficientment altes i consistents i estar ben fixades per tal de suportar el pes i la
pressió de l'animal; les portes han de ser resistents i efectives.

-

Senyalitzar el recinte o instal·lació amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest
tipus.
Advertir les autoritats municipals en cas que l'animal hagi mossegat o lesionat
alguna persona, i posar-lo, si cal, a la seva disposició.

CAPÍTOL III
RÈGIM SANCIONADOR
Infraccions per incompliment dels deures i obligacions:
Art. 9.- L'incompliment dels deures i obligacions que es relacionen a l'article 8
d'aquesta ordenança que no tinguin una previsió específica per la legislació sectorial,
constituiran una infracció administrativa lleu, greu o molt greu.
Art. 10.- Constituiran una infracció lleu l'incompliment dels deures i obligacions
continguts al punts 1 a 11, 17, 19, 20, 24, i 27 a 32 de l'article 8 d'aquesta ordenança.
Art. 11.- Constituiran una infracció greu l'incompliment dels deures i obligacions
continguts al punts 12, 13, 18, 21, 22, 23, 25, 26 i 33 de l'article 8 d'aquesta ordenança i
els punt 7, 10 i 11 quan la conducta comporti un risc greu per a la salut de l'animal, i la
reincidència en la comissió d'infraccions lleus l'últim any.
Art. 12.- Constituiran una infracció molt greu l'incompliment dels deures i obligacions
que no estiguin compresos als punts 14, 15 i 16 de l'art. 8 d'aquesta ordenança i els
punts 9 i 13 quan la conducta comporti un risc greu per a la salut de l'animal, i la
reincidència en la comissió d'infraccions greus l'últim any.
Sancions:
Art. 13.- Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de entre 100,00 i 400,00 €.
Art. 14.- Les infraccions greus se sancionaran amb multa de entre 401,00 i 2.000,00 €.
Art. 15.- Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de entre 2.001,00 i
20.000,00 €.
Art. 16.- Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte les circumstàncies que
es donin en el cas, i, especialment, el perjudici causat per la infracció comesa, la
reiteració o la reincidència, el grau d'intencionalitat, i el fet que hi hagi requeriment
previ que hagi estat desatès.
S'entendrà que hi ha reiteració quan la conducta es repeteixi, encara que no hagi estat
sancionada i reincidència quan la conducta hagi estat sancionada en un termini de
temps d'un any anterior a la imposició de la sanció. En aquest darrer cas, la quantia de
les sancions es podrà incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció

corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a
la infracció molt greu.
Art. 17.En el cas d'aquelles conductes o fets que constitueixin infraccions lleus
d'acord amb allò que disposa aquesta ordenança, si el subjecte contra el qual es dirigeix
l'expedient sancionador reconeix la seva autoria i abona l'import de la sanció en un
termini màxim de 10 dies a comptar des que hagi rebut la comunicació de la denúncia,
la quantia de la sanció es reduirà en un 30% respecte de l'import inicialment fixat.
Art. 18.Llevat dels supòsits en què s'apreciï la concurrència d'alguna de les
causes que modifiquen la responsabilitat, o en els que puguin ser objecte de bonificació
segons l'article anterior, per aquelles infraccions de caràcter lleu que siguin sancionables
per l'autoritat local, serà d'aplicació el criteri general que es conté en el quadre de
sancions que s'adjunta com annex a aquesta ordenança.
En el cas de la comissió, per primer cop, d'una infracció de caràcter lleu, podrà acordarse de forma alternativa o conjunta amb la imposició de sanció, l'advertiment a l'infractor
o el seguiment d'actuacions d'educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter
cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals.
Mesures accessòries
Art. 19.A més de la imposició de multes, es podrà acordar l'aïllament, el comís o
el sacrifici dels animals en cas de la comissió d'infraccions o davant situacions que, sota
criteri veterinari, i previ informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
comportin un risc o perill tant per a l'animal en qüestió, com per al seu entorn social o
mediambiental. En aquests casos, el propietari de l'animal haurà d'assumir el cost que es
derivi de la seva custòdia o sacrifici.
Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes per aquesta
ordenança, serà requerida per l'Ajuntament perquè, en un termini suficient, segons
correspongui al cas, ho faci, amb l'advertiment que, en el cas contrari, se li imposarà una
multa coercitiva de quantia fins a 500,00 €, sens perjudici de les sancions aplicables.
En cas d'incompliment, es podran reiterar els requeriments fins a tres vegades i a
cadascun l'import de la multa coercitiva serà incrementada en un 20% respecte al
requeriment anterior.
Autoritat competent per imposar les sancions
Art. 20.- Serà competent per a imposar les sancions:
a) L'Alcalde, en el cas de les infraccions lleus.
b) Els Delegats Territorials del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, en el
cas de les infraccions greus.
c) El Conseller de Medi Ambient, en el cas de les infraccions molt greus.
Participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en els
procediments sancionadors

Art. 21.- Les associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes i
registrades, podran ser part en els procediments sancionadors un cop hagin formalitzat
la seva compareixença en el mateix en condició d'interessats, degudament representats i
gaudiran dels drets que els reconeix el Decret 83/2002 de 5 de març, pel qual es regulen
els requisits i les condicions per a la participació de les associacions de defensa dels
animals en el procediment sancionador.
Prescripció de les infraccions:
Art. 22.- Les infraccions prescriuran:
a) Les infraccions lleus als sis mesos d'haver estat comeses.
b) Les infraccions greus prescriuran a l'any.
c) Les infraccions molt greus prescriuran als dos anys.
Les infraccions continuades no prescriuran fins al moment en què desapareixi la
conducta o fet constitutives de la infracció.
La prescripció quedarà interrompuda per l'actuació de l'Administració amb relació a les
faltes comeses.
Subjectes responsables:
Art. 23.- Seran subjectes responsables a efectes de les sancions previstes les persones
físiques o jurídiques que per acció o omissió infringeixin els preceptes continguts en
aquesta ordenança.
Si hi ha una pluralitat de persones que han intervingut en la comissió de la infracció i no
es pot determinar el seu grau de participació, la responsabilitat serà solidària.
Procediment sancionador d'aplicació:
Art. 24.- El procediment sancionador se seguirà d'acord amb les normes contingudes al
Decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat, i, subsidiàriament, serà d'aplicació la
normativa que preveu la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIONS
Disposició Transitòria

Els expedients sancionadors que s'hagin iniciat amb anterioritat a l'entrada en vigor
d'aquesta ordenança continuaran amb la seva tramitació, però serà d'aplicació la nova
normativa en cas que el règim sancionador previst resulti més favorable.
A les infraccions comeses amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança i que
no hagin estat objecte d'incoació de cap expedient sancionador, li serà d'aplicació la
normativa que resulti més favorable.
Disposició final
En el cas que es promulgui una norma de rang superior que reguli de forma diferent les
disposicions que es contenen en aquesta ordenança, s'entendrà que es produirà de forma
automàtica la seva modificació en allò en què resulti contradictori amb la nova
normativa.
Entrada en vigor:
Aquesta ordenança entrarà en vigor al cap de quinze dies de que el seu text íntegre sigui
publicat al Butlletí Oficial de la Província.
Disposició derogatòria:
Queda derogada l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de Malgrat de
Mar fins ara en vigor.
Malgrat de Mar, octubre de 2006

Sra. Carme Roura Cruzado
Regidora de Sanitat
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Sr. Valentí Rodríguez Baltasar
Regidor de Governació
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