
ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 

Preàmbul. 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar l’any 2003 l’ordenança de tinença 

d’animals. Des d’aquell moment s’ha modificat la normativa de protecció dels animals, 

amb la publicació del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei de protecció dels animals, que requereix una adaptació de l’ordenança; 

per altra banda, l’experiència durant la vigència d’aquell text fa plantejar la importància 

d’incidir en determinades conductes dels posseïdors dels animals amb el corresponent 

règim d’infraccions i sancions. 

 

TÍTOL I.- OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Article 1.- 
Aquesta ordenança regula la tinença, la protecció i tractament d’animals de companyia 

que conviuen habitualment amb les persones dins el terme municipal de Sant Julià de 

Vilatorta.  

Amb aquesta intenció l’ordenança té en compte els drets dels animals, els beneficis 

que aporten a les persones, incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la 

salut pública i regula la convivència entre els animals i les persones reduint el màxim 

les molèsties i perills que puguin ocasionar. 

Aquesta ordenança s’aplicarà sens perjudici de l’aplicació de les lleis i normes 

reguladores actuals i les que puguin aprovar-se amb posterioritat a l’entrada en vigor 

d’aquesta ordenança. 

 

Article 2.-  
Es consideren com a animals de companyia els animals domèstics 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. 

Resten exclosos de la regulació d’aquesta ordenança els animals salvatges, les 

espècies protegides de la fauna autòctona i no autòctona, així com els que 

proporcionen carn, pell o algun altre producte útil per a l’home.  

La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està sotmesa a 

autorització expressa de l’Ajuntament condicionada a la prohibició pel que fa a la 

possessió d’animals protegits tant pel que fa a la fauna autòctona com a no autòctona i 

en aquest darrer cas, al compliment de les normes internacionals signades per l’Estat i 

per la normativa estatal i autonòmica que ho regula. En aquest cas els propietaris 

hauran d’acreditar documentalment la procedència de l’animal i no es permetrà la 



tinença d’animals d’agressivitat manifesta o que poden provocar enverinament per la 

seva mossegada o picada. 

La criança domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs en 

domicilis particulars, ja sigui en terrasses, terrats o patis, quedarà condicionada al fet 

que les circumstàncies del seu allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre 

d’animals ho permetin, tant en l’aspecte higiènic i sanitari, com perquè no causin 

incomoditats, molèsties, ni perills per als veïns o per altres persones. En tot cas, 

tècnics de l’Ajuntament podran comprovar les condicions d’allotjament dels animals i 

de la seva repercussió per l’entorn humà des del punt de vista sanitari i de 

convivència. 

 

Article 3.- 
Quan pel nombre o característiques dels animals es pugui catalogar com a activitat 

econòmica, aquesta haurà de sotmetre’s a la normativa de prevenció i control 

ambiental d’activitats. 

 

TÍTOL II.-  SOBRE  LA TINENÇA D’ANIMALS 

 

CAPITOL I.- Normes de caràcter general 

 

Article 4.- 
S’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars sempre que es 

respectin les condicions higiènico-sanitàries i en cap cas produeixi situació de perill per 

als veïns o per altres persones el general o per al propi animal, que no siguin les 

derivades de la seva naturalesa. 

 

Article 5.- 
Els propietaris d’animals de convivència estan obligats a proporcionar-los l’alimentació 

i les cures adients, tant de tractaments preventius de malalties com de guariments, a 

aplicar les mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal disposi, i també a  

facilitar-los un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie. 

 

Article 6.- 

Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges s’han de tenir de 

manera que els vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el 

recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar un accident. A més s’hauran 

de complir els següents requisits: 

 

a) S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol advertint del perill de l’existència 
d’un gos vigilant al recinte. 

b) S’hauran de complir els mateixos requisits que pel considerats potencialment 
perillosos d’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol. 



 

Article 7.- 
D’acord amb la legislació vigent queda expressament prohibit: 

 

1) Causar danys o cometre actes de maltractament als animals. 
2) Abandonar els animals. 
3) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals se’ls 

mati, fereixi o hostilitzi. 
4) En tot el terme municipal la caça, excepte llocs autoritzats, la captura i 

l’enverinament d’animals llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la 
seva funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats. 

5) Vendre animals a menors de 14 anys i a persones incapacitades jurídicament 
sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela. 

6) El comerç d’animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és 
extensiva als mercats ambulants. 

7) Tots els actes establerts als articles 5 i 6 del text refós de la Llei de Protecció dels 
animals 

 
CAPÍTOL ll.- Responsabilitat dels posseïdors 

 

Article 8.- 
En qualsevol cas, el posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat 

subsidiària del propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que 

ocasioni a les persones, coses, vies, espais públics i medi natural, en general d’acord 

amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil. 

 

Article 9.- 
Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir 

que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament dels seus animals. 

Es prohibeix que des de les 22 hores fins a les 8 hores es deixin en patis, terrasses, 

galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons o 

crits destorbin el descans dels veïns. Si l’animal té un caràcter irritable i manifesta 

insistents bordats, encara que sigui en hores diürnes, està prohibit deixar-lo sol en 

patis, terrasses i balcons. 

En balcons, terrasses i similars s’hauran de prendre les mesures necessàries per 

evitar que hi romanguin animals domèstics que puguin afectar, amb les seves 

deposicions i orins, els pisos inferiors o la via pública. 

Els posseïdors d’animals prendran les mesures necessàries per a evitar la fugida de 

l’animal de l’interior de la seva propietat. 



Els posseïdors d’animals de companyia que puguin considerar-se potencialment 

perillosos, ha de prendre aquelles mesures de seguretat especificades en el títol V 

d’aquesta ordenança. 

Article 10.- 
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 i les seves pròpies a la 
persona agredida o als seus representants legals i a les autoritats competents que ho 
sol·licitin. 
Quan les autoritats sanitàries municipal ho creguin convenient podran obligar a 
recloure l’animal agressor on estimin convenient per a observació veterinària.  
Si l’animal té propietari conegut, les despeses de manteniment per al control i possible 
aïllament aniran al seu càrrec. 
 
Article 11.- 

Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari, 

utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment. 

 

 

CAPÍTOL III- Identificació i inscripció en el registre censal 

 
Article 12.-  
D’acord amb el que disposa l’article 14 del text refós de la Llei de protecció d’animals, 

la persona propietària o posseïdora d’un gos, d’un gat o d’una fura l’ha d’inscriure 

obligatòriament en el registre censal municipal si hi resideix d’una manera habitual, en 

el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de naixement o des de la 

seva adquisició. La inscripció es farà mitjançant petició normalitzada on constaran com 

a mínim les dades del propietari, dades de l’animal, sistema d’identificació i domicili de 

l’animal. El propietari que faci la inscripció haurà de portar les seves dades, el 

document acreditatiu d’identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos considerat 

potencialment perillós, caldrà aportar la documentació de especificada en el títol V 

d’aquesta ordenança.  

Igualment, els propietaris o posseïdors d’animals domèstics estan obligats a notificar a 

l’Ajuntament, en el termini de trenta dies, la mort de l’animal, el canvi de residència o 

modificació d’altres dades incloses en el cens. 

 

Article 13.- 
Els gossos, els gats i les fures ha de ser identificats mitjançant: 

a) Identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat. 

b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària 

La identificació dels animals de companyia es farà seguint els requisits que estableix el 

text refós de la Llei de protecció dels animals. 

 



TÍTOL III.- PRESÈNCIA  D’ANIMALS DE COMPANYIA A LA VIA PÚBLICA  

 

CAPÍTOL I.- Normes de conducció d’animals a la via pública 

 

Article 14.- 
A les vies públiques i espai pública els gossos han d’anar lligats amb la corresponent 

cadena o corretja. 

 

Article 15.- 
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 10/99, de 30 de 

juliol.  

 
Article 16.- 
Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en 

els rètols informatius oficials col·locats al municipi. 

 

Article 17.- 
Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts i estanys i a les lleres de les 

rieres. 

 

Article 18.- 
L’entrada d’animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, 

transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d’aliments, queda expressament 

prohibida. És obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior 

aquesta prohibició. 

Es prohibeix la circulació o la permanència d’animals domèstics en parcs infantils i 

zones de joc públic, sense la presència dels seus propietaris i sense les condicions de 

seguretat que s’han esmentat. 

 
Article 19.- 
Les anteriors limitacions no son d’aplicació als gossos pigalls de les persones cegues. 

 

CAPÍTOL II.- Control de deposicions 

 

Article 20.- 
Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les dejeccions 

fecals  a les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en 

el mobiliari urbà. 

 



Article 21.- 
Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i a retirar els excrements  de l’animal 

de forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari, la part de la via, espai 

públic o mobiliari que hagués resultat afectat. 

 

Article 22.- 
1.- Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb 

bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries. Queda 

prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams. 

 

2.- En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat 

municipal podran requerir al propietari o a la persona que condueixi aquest animal, 

perquè procedeixi a retirar les dejeccions, sense perjudici de l’aplicació de la sanció 

corresponent. 

 

Article 23.- Animals perduts o abandonats i possibilitat de recuperació. 

1.- D’acord amb el que disposa l’article 3 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, es considera que un 

animal abandonat és una animal de companyia que no va acompanyat de cap 

personal ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o 

posseïdora. També tenen la consideració d’abandonats els animals que porten la 

identificació però que l’Ajuntament ha d’avisar la persona propietària que té un termini 

de vint dies per a recuperar-lo abonant prèviament totes les despeses originades. 

Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit 

l’animal, aquest es considera abandonat i pot ésser cedit, acollit temporalment o 

adoptat. 

 

2.- Quan el propietari vulgui recuperar el seu animal recollit, necessita una autorització 

municipal que es donarà quan es compleixin els següents requisits: 

- Presentació del carnet de vacunació i controls sanitaris 

- Presentació de la documentació que acrediti que el gos o el gat està degudament 

censat. 

- Abonar les despeses de manteniment que hagi originat l’animal d’acord amb 

l’ordenança fiscal reguladora. 

 

TÍTOL IV- DE LES INFRACCIONS I DE LES SANCIONS  

Article 24.- Infraccions  
A l'efecte d'aquesta Llei, les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus. 

 



Són infraccions lleus:  

a) La possessió d’un gos, d’un gat o d’una fura no inscrit al Registre censal municipal 
b) L’incompliment de les condicions de manteniment dels animals establerts a l’article 

5 d’aquesta ordenança, si no els comporta un risc greu per a la salut. 
c) No dur identificat l’animal d’acord amb les disposicions d’aquesta ordenança. 
d) No evitar la fugida d’animals. 
e) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. 
f) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de 

companyia. 
g) L’entrada de gossos, gats i fures als locals i llocs assenyalats a l’article 18 

d’aquesta ordenança. 
h) Les molèsties freqüents ocasionades pels animals al veïnat, sense que es 

prenguin mesures per evitar-les. 
i) La presència de gossos deslligats a la via pública. 
j) No recollir les dejeccions fecals dels gossos de les vies i espais públics. 
k) No evitar les miccions dels gossos en el mobiliari urbà i en les façanes dels edificis. 
l) Qualsevol altre infracció de les disposicions d’aquesta normativa que no estigui 

tipificada com a greu o molt greu. 

Són infraccions greus: 

a) El manteniment dels animals sense l'alimentació necessària i/o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i seguretat, si els 
comporta risc greu per a la salut. 

b) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los tractaments 
obligatoris. 

c) No disposar de la documentació sanitària. 
d) Anul·lar el sistema d’identificació dels animals sense prescripció ni control 

veterinaris. 
e) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus 

per a la salut. 
f) Reincidir en al comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. 

Són infraccions molt greus:  

a) L’abandonament dels animals de companyia 
b) Maltractar o agredir físicament als animals, si els comporta conseqüències molt 

greus per a la salut 
c) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions 

inadequades dels del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis 
als animals son molt greus. 

d) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 

 



Article 25.- Sancions  
Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 50 €, les infraccions greus amb 

multa de 75 € i les infraccions molt greus amb multa de 100 €. 

Aquestes sancions tenen el caràcter mínim, i es podran graduar seguint els criteris 

legals de proporcionalitat respectant en tot cas els límits següents: 

Infraccions lleus: multa de 50 € fins a 100 € 

Infraccions greus: multa de 75 € fins a 125 € 

Infraccions molt greus: de 100 € fins a 150 €. 

 

Article 26.- Procediment sancionador 

Les infraccions tipificades com a faltes podran ser sancionades mitjançant expedient 

incoat d’ofici o per denúncia de qualsevol veí o de les associacions de protecció i 

defensa dels animals, mitjançant el procediment previst a la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de Règim jurídic de les Administració públiques i del Procediment 

administratiu comú i al RD 1398/93, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del 

procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora. 

 

Per les infraccions que s’hagin de qualificar com a lleus s’instruirà, per a la seva 

sanció, un procediment abreujat o simplificat, d’acord amb els criteris legals establerts 

als articles 23 i ss. del RD 1398/93, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del 

procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora. 

 

En els procediments, la resolució d’inici podrà ser considerada proposta de resolució 

quan contingui tots els elements de la mateixa i, previ advertiment en la notificació, la 

persona infractora no presenti al·legacions en el termini legalment establert. En tot cas 

els procediments admetran les mesures de simplificació del tràmit que prevegi la 

normativa del procediment sancionador, i en especial, la unificació del plec de càrrecs 

en la proposta de resolució. 

 

Les persones denunciades podran assumir la seva responsabilitat, mitjançant el 

pagament de sancions de multa, amb una reducció del 50% del seu tipus mínim, si el 

pagament es fa efectiu en el termini dels 5 dies posteriors a la denúncia, mitjançant 

pagament a la tresoreria municipal, prèvia exhibició de la còpia de l’acta de denúncia. 

La reducció serà del 30% en el cas de pagament voluntari de les multes previstes en la 

proposta de resolució dels procediments abreujats, i del 20%, en els procediments 

ordinaris. En aquests casos el pagament s’ha de fer efectiu a la tresoreria municipal 

prèvia exhibició de la proposta i en el termini de 10 dies següents a la notificació. 

 

El pagament de la sanció comportarà l’acabament del procediment i l’arxiu del mateix, 

sense perjudici de presentar els recursos procedents. 

 



Correspon al President de la Corporació imposar les sancions establertes en aquesta 

ordenança. No obstant això, quan la infracció comesa causi una important alarma o 

transcendència social o concorrin circumstàncies que a consideració de la Corporació 

sigui convenient per a l’interès públic sancionar-la amb major quantia, s’elevarà 

l’expedien a l’autoritat administrativa corresponent per tal que es sancioni d’acord amb 

el que estableix el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de protecció dels animals. 

 

TITOL V- GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

CAPITOL I.- Definició i llicència administrativa obligatòria 
 

Article 27.-  
S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de 

les circumstàncies següents: 

 

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
c) Gossos que pertanyen a una de les races previstes a l’article 1 de la Llei 10/1999, 

de 30 de juliol i a l’article 2 del RD 287/2002, de 22 de març.  
 

Article 28.- 
Les persones que tinguin i/o condueixin un gos potencialment perillós, hauran de ser 

obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar una llicència a l’Ajuntament. 

 

Article 29.-  
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals 

potencialment perillosos es requeriran els següents requisits: 

 

a) Ser major d’edat 
b) Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi. 
c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu. 
d) S’haurà de presentar  una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 

import no inferior a 150.253 euros. 
e) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 

del Decret 170/2002, d’11 de març. 
f) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del 

Decret 170/2002, d’11 de març. 
g) Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 

170/2002, d’11 de març. 
 



Article 29.- 
La llicència tindrà un període de validesa d’un any. No obstant, la llicència perdrà la 

seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels 

requisits exigits. 

 

CAPITOL II.- Mesures de Seguretat 

 

Article 30.- 
1) La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà 

que la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa a 
que es refereix l'article 3 del Reial Decret 278/2002, de 22 de març, així com el 
certificat acreditatiu de la inscripció de l'animal al Registre Municipal d'animals 
potencialment perillosos. 

 

2) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports 
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment 
perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no 
extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
es permet portar més d’un d’aquests gossos per persona. 

 

3) 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 d’ésser 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. 

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 de ser comunicada pel seu titular al 
responsable del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un 
termini màxim de 48 hores.  

 

CAPÍTOL III- De les Infraccions i sancions per a la tinença i conducció d’animals 

perillosos. 

Article 31.- Infraccions 

1. Als efectes d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i 
molt greus.  

2. Són infraccions lleus:  
a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.  



b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.  
 
3. Són infraccions greus:  

a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que 
alberguin gossos potencialment perillosos. 

b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.  
c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.  
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres 

de cria. 
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts 

comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.  
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades 

judicialment o governativament de tenir-ne.  

4. Són infraccions molt greus:  

a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades. 
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen 

legalment.  

Article 32.- Prescripció 

1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt greus, 
dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptadors des de la data de la 
comissió de la infracció.  

2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, 
dos anys per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data en què la 
resolució sancionadora esdevé ferma.   

Article 33.-Sancions 
 

En quan al règim sancionador s’estarà al que disposa la llei 10/1999, de 30 de juliol, 

tan pel que fa a imports com a òrgans competents. 

 
 
 
 

 

Diligència 
 
 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 



 
 

 Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 
d’abril de 2013. 

 

 L’anunci d’aprovació inicial ha estat publicat en el BOPB de 
10 de juny de 2013.  

 

 Aprovada definitivament de forma automàtica atès que durant 
el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions 
ni suggeriments. 

 

 El text de l’Ordenança ha estat publicat en el BOPB de 19 de 
novembre de 2013. 

  

 En el DOGC núm. 6548 de 27 de gener de 2014. 
 
      La secretària 
 
 
      Rosa Martínez Costa 

 


