QUADRE DE SANCIONS
Infracció

Fer donació d’un animal com a premi o recompensa
No traslladar els animals de la manera prevista a l’art. 8.2
No mantenir els animals de companyia en les instal·lacions que es
det4rrminen a l’art. 8.3
Mantenir els animals de companyia en espais sense llum o ventilació
o en condicions climàtiques extremes, o utilitzar com el seu
allotjament habitual els balcons o patis de llums.
Mantenir els animals permanentment lligats, o no utilitzar els mitjans
de subjecció previstos a l’art. 8.5
Destinar un vehicle com l’habitacle dels animals, tancar-los al
maleter o mantenir-los en el seu interior estacionats més de 4h, i,
tractant-se de l’època estival, sense ombra ni ventilació
No alimentar els animals de forma equilibrada i suficient, o no donarlos aigua potable regularment
No evitar la fugida dels animals

Import de la sanció
125,00 €
125,00 €
150,00 €
150,00 €
125,00 €
150,00 €
125,00 €
200,00 €

Maltractar els animals

400,00 €

Subministrar als animals substàncies que li causin alteracions a la
salut o del comportament sense prescripció
No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne
la seva salut
No inscriure els gossos i gats en el registre municipal d’animals
domèstics, o aquells altres dels quals s’estableixi la obligació de
registrar-los, o no 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.
No proveir a tots els animals de companyia que pertanyin a
qualsevol de les subspècies de gats i gossos 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,
i no practicar-la en els tres mesos posteriors al seu naixement.

150,00 €

Impedir o obstaculitzar la inspecció dels agents de l’autoritat a la
inspecció d’instal·lacions on s’allotgin animals.
No proveir els gossos de corretja i collar amb la seva placa
identificadora a les vies i espais públics
No recollir i retirar les deposicions que els animals realitzin en la via
pública.
No impedir que els animals orinin en els espaïs públics, en les
façanes d’edificis i en tota mena de mobiliari urbà
No respectar les prohibicions d’accés als espais públics determinats a
l’art. 8.29
Rentar, fer nedar o donar de beure als animals a les fonts, llacs,
sortidors, rius, rierols, estanys, o rieres públiques, i a les platges, fora
de la temporada permesa
Donar menjar als animals en els espais públics
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

400,00 €

150,00 €
200,00 €

400,00 €

150,00 €
250,00 €
150,00 €
400,00 €
200,00 €
150,00 €
400,00 €

