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Títol preliminar
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular la protecció, el control i la tinença d'animals. I, en especial,
la interrelació entre les persones i els animals en aspectes de convivència humana amb una doble
finalitat: la protecció, la seguretat i la salut de les persones i la protecció i el benestar dels animals, en
el marc establert en la legislació general.
Article 2. Àmbit d'aplicació
Els articles continguts en aquesta ordenança seran d'aplicació en el terme municipal de Linyola.
Article 3. Fonament jurídic
La tinença de tota mena d'animals resta subjecta al compliment d'aquesta ordenança i al que disposa
el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels
animals, així com la resta de la normativa que sigui d'aplicació, i la que complementi, la modifiqui o la
substitueixi.
Article 4. Definicions
1. Als efectes de la present ordenança s'entén per:
- 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 l'agricultura.
- Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb
la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta ordenança, gaudeixen sempre
d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures i altres espècies que es puguin indicar
a la normativa legal específica.
2. Respecte a la resta de definicions aplicables, cal remetre's a les definicions de l'article 3 del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de protecció d'animals.
Títol I. Normes generals de tinença d'animals
Article 5. Animals de companyia
L'Ajuntament de Linyola autoritza, amb caràcter general, la tinença d'animals de companyia en els
domicilis particulars sempre que es respectin les condicions higièniques i òptimes del seu allotjament i
sempre la seva presència no representi un risc sanitari, perill o molèsties als veïns o per a les altres
persones en general, o bé per al mateix animal o altres animals.
Article 6. Obligacions bàsiques pel que fa a l'animal
Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària dels propietaris, els posseïdors d'un animal de
companyia tenen les següents obligacions bàsiques:

a)

b)

c)
d)

Proporcionar-los alimentació i les cures adients, tant de tractaments preventius de malalties com
de guariments, a aplicar les mesures sanitàries preventives que l'autoritat competent disposi,
com també a facilitar-los un allotjament d'acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.
Censar els animals a l'Ajuntament del lloc que resideixi habitualment en el termini màxim de 3
mesos a comptar des de la data del seu naixement o d’1 mes a comptar des de la data de
l’adquisició de l'animal o del canvi de residència, prèvia la implantació del transponder (xip
identificatiu) o tatuatge a la pell.
Disposar de la corresponent cartilla sanitària, on s'especifiqui les característiques de l'animal, el
seu estat sanitari i les dades necessàries de la identitat del propietari.
Els gossos de guarda i vigilància d'obres, empreses i habitatges s'han de tenir de manera que els
vianants no prenguin mal ni que l'animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli per la via
pública o provocar un accident. A més a més, s'hauran de complir els següents requisits:
- S'ha de col·locar en un lloc visible un rètol advertint del perill de l'existència d'un gos vigilant al
recinte.
- S'ha de complir els mateixos requisits que pels considerats potencialment perillosos d'acord
amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals considerats potencialment
perillosos.

Article 7. Prohibicions pel que fa al tractament d'animals
D'acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els
produeixi sofriment o danys injustificats.
Abandonar l'animal.
Mantenir els animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènico- sanitari, de
benestar i de seguretat de l'animal.
No facilitar a l'animal l'alimentació suficient.
Practicar mutilacions, llevat les controlades pels veterinaris en cas de necessitat per mantenir les
característiques de la raça.
Exhibir l'animal de manera ambulant com a reclam.
Vendre animals a menors de 16 anys i a persones incapacitades jurídicament sense l'autorització
dels que en tenen la potestat o tutela.
El comerç d'animals fora dels establiments. Aquesta prohibició és extensiva als mercats
ambulants en què només es permet el comerç de petits animals de producció i consum.
Alimentar els animals a la via pública, parcs, solars o altres espais públics, ni a les portalades,
finestres, terrasses i balcons.
Totes les altres prohibicions fixades a l'article 5 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 de juliol, pel
qual s’aprova la Llei de protecció dels animals.

Article 8. Supòsit especial d'autodefensa
No es considerarà maltractar un animal quan s'actuï per autodefensa o defensa de qualsevol persona
que sigui atacada per l'animal.

Article 9. Responsabilitat general dels posseïdors
El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a tercers, és
responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que ocasionin a les persones, als objectes, a les
vies, als espais públics i al medi natural en general, d'acord amb els que estableix l'article 1905 del
Codi Civil i les previsions del vigent Codi Penal.

Títol II. Normes sanitàries
Article 10. Condicions sanitàries

Els propietaris d'animals de companyia han de vetllar pel bon estat de salut dels seus animals
proporcionant-los tot el convenient d'acord amb la legislació vigent i els ha de dotar de la targeta
sanitària corresponent.
Article 11. Actuacions dels responsables
1. Els propietaris d'animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o altres animals estan
obligats a facilitar les dades de l'animal agressor.
2. Quan les autoritats sanitàries municipals ho creguin convenient podran obligar a recloure l'animal
agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període d'observació veterinària.
3. En el cas que l'animal tingui propietari, les despeses d'estada de l'animal a la canera aniran a
càrrec seu.
Article 12. Condicions de sacrifici
Si cal sacrificar un animal, s'ha de fer sota el control i la responsabilitat d'un veterinari i, en la mesura
que sigui tècnicament possible, de manera instantània, indolora i amb l'atordiment previ de l'animal,
utilitzant sempre mètodes que impliquin el menor sofriment.
Títol III. Identificació i registre municipal d'animals de companyia
Article 13. Identificació
Els propietaris de gossos, gats i/o fures estan obligats a inscriure llurs animals en els cens municipal
d'animals de companyia, fent constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona
posseïdora o propietària i la resta de dades que siguin necessàries en el compliment de la normativa
que reguli aquest apartat.
Article 14. Cens municipal
1. La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es realitzarà dins dels 30
dies a partir de la data de naixement o d'adquisició de l'animal o de canvi de residencia. Prèviament a
la inscripció cal dur a terme la identificació de forma indeleble de l'animal.
2. En la base de dades d'identificació d'animals de companyia del registre censal de l'Ajuntament
s'haurà d'incloure un apartat específic pels gossos potencialment perillosos.
3. Els propietaris o posseïdors d'animals domèstics de companyia hauran de notificar a l'oficina del
cens municipal, en el termini de 10 dies, la defunció o desaparició dels seus animals.
4. Els gossos i gats han de portar de manera permanent pels espais o les vies públiques una placa
identificativa de l'animal en que ha de constar el nom de l'animal i les dades de les persones que en
sigui posseïdora.
Títol IV. Presència d'animals de companyia a la via pública
Capítol 1. Animals a la via pública
Article 15. Normes de conducció d'animals a la via pública
1. A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar, amb la identificació
censal.
2. Han de circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels quals sigui raonablement previsible
ateses la seva naturalesa i característiques i tots aquells que estiguin considerats gossos
potencialment perillosos en l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals
potencialment perillosos.
3. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols
informatius oficials col·locats en el municipi.
4. No es permet rentar els gossos a la via pública, ni a les fonts de terme municipal, ni fer-los beure
aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques.
5. Queda expressament prohibida l'entrada d'animals en:
a) Tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o
qualsevol tipus de manipulació d'aliments. Les persones titulars d'aquests establiments han
de senyalitzar de forma visible aquesta prohibició.

b)
c)
d)
e)

f)

Locals d'espectacles públics, esportius, culturals i recreatius.
Piscines públiques.
Als parcs infantils, per tal d'evitar les deposicions i les miccions dins d'aquests espais.
Els propietaris d'establiments públics i allotjaments de tot tipus, com hotels, pensions,
restaurants, bars, cafeteries i similars podran prohibir, segons els seu criteri, l'entrada i
permanència de gossos en els seus establiments. Tot i comptant amb la seva autorització,
s'exigirà per a dita entrada i permanència que els gossos portin en el collar la seva
identificació censal i que vagin previstos del seu corresponent morrió i subjectes per corretja
o cadena.
Les anteriors limitacions i prohibicions no seran d'aplicació als gossos d'assistència que
acompanyen persones amb alguna discapacitat, d'acord amb la normativa vigent que regula
els gossos d'assistència.
Capítol 2. Deposicions a la via pública

Article 16. Dejeccions a la via pública
1. Els posseïdors d'animals han d'adoptar mesures per no embrutar amb les deposicions fecals o
residus alimentaris les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d'edificis i en
mobiliari urbà.
2. Els posseïdors d'animals estan obligats a recollir i retirar els excrements de l'animal de forma
immediata i convenient, netejant, si cal, la part de la via pública, espai públic o mobiliari que hagués
estat resultat afectat.
3. Les deposicions fecals s'han de depositar higiènicament i de forma correcta ( amb bosses o d'altres
embolcalls impermeables) en els contenidors de les escombraries. Queda prohibit dipositar-les a les
papereres públiques o al clavegueram.
Article 17. Espais reservats als animals de companyia
1. L'Ajuntament podrá reservar espais suficients per als animals de companyia per a l'esbarjo, la
socialització i la realització de les seves necessitats fisiològiques en condicions correctes d'higiene.
Aquests espais hauran de garantir la seguretat dels animals de companyia i de les persones, així com
també evitar-ne la fugida o la pèrdua.
2. Les persones propietàries hauran de vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a les
persones i altres animals que comparteixen aquets espais.
Capítol 3. Dels animals abandonats
Article 18. Animals abandonats
1. Es considerarà gos vagabund aquell que no tingui propietari conegut, domicili, ni estigui censat,
aquell que no dugui cap identificació del seu origen o del seu propietari o que circuli sense ser conduit
per una persona tant en les vies urbanes com interurbanes.
2. Els gossos que circulin per les vies públiques i/o espais públics sense anar acompanyats dels seus
propietaris i/o responsables i/o posseïdors seran recollits pel serveis municipals i traslladats a les
caneres municipals o en el seu defecte altres centres que les substitueixin.
Títol V. Gossos considerats potencialment perillosos
Capítol 1. De la definició i llicència administrativa obligatòria
Article 19. Definició
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d'una de les
circumstàncies següents:
a)
b)
c)

Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
- Akita inu

d)

Bullmastiff
Dòberman
Dog argentí
Dog de Bordeus
Fila brasileiro
Mastí napolità
Pit bull terrier
Gos de presa canari
Rottweiler
Staffordshire bullterrier -també conegut com a staff anglès; origen: AnglaterraTerrier staffordshire americà – també conegut com a staff; origen EUATosa japonès (tosa inu)
També es consideren gossos potencialment perillosos els que preveu l'article 2 del Reial decret
287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Article 20. Normes específiques tinença gossos potencialment perillosos
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos requereix el compliment dels següents requisits i la presentació de la
següent documentació:
a) Ser major d'edat.
b) Certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia de no haver estat condemnat/ada
per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual
i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per
resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la
llicència haurà d'aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de
Justícia.
c) Declaració responsable de no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greu amb
alguna de les sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos i de No haver estat sancionat/ada
per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i
següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment
perillosos. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a
l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Salut. Aquest certificat
s'haurà d'emetre amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i aptitud
psicològica, de conformitat amb el que estableix l'article 6 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març,
pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, i tindrà la vigència establert a l'article 7 del Reial Decret 287/2002,
de 22 de març.
e) Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb
una cobertura no inferior a 150.253 €, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos, en la redacció que en fa la Llei
21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En aquesta pòlissa, hi figuraran les
dades d'identificació de l'animal i anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s'haurà de
lliurar una còpia a l'Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
f) Aquesta llicència té una validesa de 5 anys i podrà ser renovada successivament. Qualsevol
variació de les dades que hi figuren ha de ser comunicada pel seu titular en el termini màxim de 15
dies des de la data en què es produeixi la variació.

Capítol 2. Mesures de Seguretat
Article 21. Condicions de seguretat

1. La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona
que els condueixi i controli, porti amb ella la llicència administrativa a què es l'article 3 del Reial Decret
278/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, així com el certificat acreditatiu de la inscripció
de l'animal en el registre municipal d'animals potencialment perillosos. A més a més han d'anar lligats
i proveïts del corresponent morrió.
2. Les instal·lacions que
alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d'evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:
a) Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per
tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.
b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han
de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de
seguretat i sortida del recinte.
c) El recinte ha d'estar convenientment senyalat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.
d) La sostracció o pèrdua de l'animal haurà d'anar de ser comunicada pel seu titular al responsable
del registre municipal d'animals potencialment perillosos en el termini màxim de 48 hores.
Títol VI. De les infraccions i règim sancionador
Article 22. Concepte d'infracció
1. Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions o omissions que representin
vulneració dels seus preceptes, tal i com apareixen tipificats en els diferents articles de
desenvolupament.
2. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin, o bé les
persones a qui per la llei s'atribueixi els deures de preveure la infracció administrativa.
Article 23. Tipificació de les infraccions
1. Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions en matèria de protecció i control i tinença d'animals les tipificades com a lleus,
greus i molt greus en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei de protecció dels animals, i a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
potencialment perillosos, així com les disposicions amb rang de llei que substitueixin o modifiquin les
anteriors.
Article 24. Infraccions lleus
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l'article 23, l'incompliment de les
normes que preveu l'ordenança seran sancionades com a falta lleu les següents:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Alimentar qualsevol tipus d'animals a les vies i als espais públics.
Rentar els animals a les vies públiques i fonts.
Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l'esbarjo dels ciutadans amb
deposicions fecals dels gossos, no recollint els seus excrements, dipositar-los fora dels llocs
indicats en aquesta ordenança i deixar-los orinar a les façanes d'edificis públics o privats i/o en el
mobiliari urbà.
No senyalitzar les instal·lacions que allotgin gossos considerats potencialment perillosos.
Disposar d'instal·lacions inadequades que alberguin gossos potencialment perillosos i mantenirlos en condicions higièniques inadequades i/o amb manca d'alimentació.
Maltractar els animals als locals on és prohibit expressament (quedant exclosos els gossos
pigall).
La presència d'animals a les zones d'ús públic on l'ajuntament hagi col·locat la pertinent
senyalització de prohibició, especialment a les piscines públiques i parcs infantils.
La circulació d'animals en espais i vies públiques sense corretja o cadena i collar o qualsevol
altre mètode de subjecció adient.
Incomplir les obligacions d'inscripció en el registre censal municipal d'animals de companyia i les
posteriors comunicacions preceptives (mort, desaparició,....).
No dur la llicència administrativa per part de la persona propietària o conductora que passegi per
la via pública o per qualsevol espai públic un gos potencialment perillós.

k)
l)

Incomplir l'obligació de registrar els animals de companyia mitjançant un microxip homologat.
Qualsevol altra infracció d'aquesta ordenança o de la normativa aplicable que no hagi estat
expressament tipificada com a greu o molt greu.

Article 25. Infraccions greus
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l'article 23, l'incompliment de les
normes que preveu l'ordenança seran sancionades com a falta greu les següents:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l'animal agressor quan siguin
requerits.
Abandonar animals si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l'animal.
Que un animal domèstic provoqui de manera demostrada una situació de perill, de risc o de
molèsties per als veïns, per a les persones o per a altres animals.
La venda d'animals a menors de 16 anys o a persones incapacitades jurídicament sense
autorització dels tutors o de les persones que tinguin atribuïda la pàtria potestat i/o la tutela.
Negar-se a subministrar dades o informació necessària sol·licitada per l'autoritat competent o
pels seus agents en el compliment de les seves funcions o documentació falsa, inexacta,
incompleta o que, implícitament, indueixi a l'error.
Negar-se, previ requeriment, a retirar les deposicions dels animals de les vies i dels espais
públics.
La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals domèstics
de companyia.
L'incompliment de les obligacions establertes en aquesta ordenança quan tinguin transcendència
greu per a la higiene, la seguretat i/o la tranquil·litat dels ciutadans/es.

Article 26. Infraccions molt greus
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l'article 23, l'incompliment de les
normes que preveu l'ordenança seran sancionades com a falta molt greu les següents:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a les vies públiques, a les parts
comunes dels immobles col·lectius i als llocs i espais públics en general.
Maltractar o agredir físicament els animals, si els hi comporta conseqüències molt greus per a la
salut.
Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats per l'article 11.2 del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
Capturar gossos , gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc sense autorització
corresponent del departament competent en matèria de medi ambient.
No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, d'animals de companyia
exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar una alteració ecològica greu.
Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari o
en contra de les condicions i els requisits establerts per la Llei.
Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest tipus
d'actes.
Mantenir els animals sense alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt
de vista higiènico-sanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.
No contractar l'assegurança civil d'acord amb el que estableix aquesta ordenança, en el cas de
gossos potencialment perillosos.
Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública
d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna salvatge autòctona i de la no
autòctona declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis
internacionals subscrits per l'Estat espanyol.

Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública i la
taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex del Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, amb les categories A i
B i també de les parts, d'ous i de les cries d'aquests exemplars.

Article 27. Reincidència
1. La infracció reiterada de més de dues vegades en un any d'una falta lleu es considerarà com a falta
greu.
2. La infracció reiterada de més de dues vegades en un any d'una falta greu es considerarà com a
falta molt greu.
Article 28. Graduació de les sancions
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta ordenança tindran la
naturalesa de multa i s'imposaran d'acord amb la següent escala:
Infraccions lleus: de 50 fins a 100 €. En cas de poder-se esmenar la causa de la sanció, es
donarà a la persona infractora un període de 10 dies hàbils per demostrar el compliment de la
normativa, no imposant-se cap multa econòmica en el cas que aquesta acreditació resulti
efectiva. Aquest període no serà d'aplicació en cas de reincidència.
Infraccions greus: de 101 fins a 150 €.
Infraccions molt greus: de 151 fins a 300 €.
2. La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a la persona infractora de la reposició
de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats
pels fets constitutius d'infracció.
3. La classificació de la infracció i imposició de la sanció haurà d'adequar-se als fets i, per això, es
tindran en compte els següents criteris d'aplicació, per tal de graduar la quantia de les multes:
El grau d'intencionalitat en la comissió del delicte.
La reiteració o reincidència en al comissió de la infracció.
La transcendència social i el perjudici ocasionat per la infracció comesa.
L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en al comissió de la infracció.
La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de la reparació
El fet que hi hagi requeriment previ.
Article 29. La potestat sancionadora municipal
La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta ordenança correspondrà a
l’alcalde de conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.
Article 30. Substitució de les multes i de la reparació de danys per treballs en benefici de la comunitat
1. L’Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la sanció de multa per sessions
formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat, sempre amb el
consentiment de les persones interessades.
2. La imposició de la multa pot comportar el comís de l’animal animals objecte o subjecte de la
infracció com a mesura cautelar a criteri del personal facultatiu o dels funcionaris i agents encarregats
de la vigilància.
3. Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors d’aquest article i de conformitat amb el
que disposa la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, l’Ajuntament pot instruir, en
qualsevol cas, els expedients sancionadors i elevar-los a l’autoritat administrativa competent perquè
els resolgui.
4. Les multes i les despeses es podran exigir per la via de constrenyiment una vegada complerts els
terminis per al seu compliment en voluntària.

Article 31. Responsabilitats

La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la responsabilitat civil i/o
penal i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s’hagi publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de
la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la recepció a l’Administració de
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya de la comunicació de l’acord d’aprovació definitiu i el text
íntegre de l’ordenança, d’acord amb l’establert a l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Annex
Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel ple de l’ajuntament de Linyola en
sessió extraordinària celebrada el 28 d’abril de 2016 i definitivament per decret
d’alcaldia núm. 72 de 21 de juny de 2016, s’ha publicat al butlletí oficial de la
província núm. 129 de 7 de juliol de 2016 i s’aplicarà a partir de l’1 d’agost de 2016.

