
 

  
 
SOSTENIBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS 
SOSTENIBILITAT I MEDI 
Benestar Animal i Tinença Responsable 

Ctra. de Terrassa, 116 08191 Rubí. Barcelona T. 93 588 70 00 F.93 697 44 07 www.rubi.cat 

PROPOSTA DE REGLAMENT DEL SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT D’ANIMALS 
DE COMPANYIA 
 
 
Article 1.- Objecte del Reglament 
 
És objecte d’aquest Reglament la regulació de la prestació del servei municipal de recollida i 
manteniment d’animals de companyia abandonats o perduts, per tal de donar compliment a 
l’article 312 de la Llei de Contractes del Sector Públic en relació als contractes de serveis que 
comportin prestacions directes a favor de la ciutadania, així com de la legislació aplicable als 
animals de companyia. 
 
 
Article 2.- Marc legal  
 

 Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

protecció dels animals (DOGC núm. 5113, DE 17.04.2008).  

 

 Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals (OMRTA)  de Rubí, 

publicada al BOPB de data 6 de maig de 2010. 

 

 D’altra legislació aplicable d’acord amb el previst a la disposició addicional primera 

del present Reglament. 

 
 
Article 3.- Forma de prestació del servei 
 
La prestació del servei municipal de recollida i control d’animals de companyia abandonats o 
perduts es portarà a terme a través d’empreses o associacions adjudicatàries del servei. 
 
 
Article 4.- Animals de companyia 
 
S’entén per animal de companyia l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a 
la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes de prestar el Servei municipal de 
recollida i control d’animals de companyia gaudeixen d’aquesta consideració els gossos, els 
gats i les fures. 
 
 
Article 5.- Recollida d’animals abandonats o perduts. 
 
Quan un ciutadà detecti la presència d’un animal de companyia abandonat o perdut caldrà que 
es posi en contacte amb Policia Local. Per part de l’Ajuntament de Rubí es contactarà  amb 
l’empresa prestadora del servei de recollida i manteniment d’animals de companyia per tal que 
reculli l’animal. Un cop realitzada la recollida de l’animal es comprovaran les dades del microxip 
a les diferents bases de dades públiques i privades i es contactarà amb el seu propietari. En 
cas de no poder contactar amb els propietaris dels animals o en el cas que no estiguin 
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identificats, s’hauran de portar als centres de recollida i manteniment d’animals de companyia 
segons es reculli en el/s contracte/s per a la prestació d’aquest servei. 
 
 
Article 6.- Instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia. 
 
Les instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia hauran de complir els 
següents requisits: 
 
 

a) Estar inscrites com a nuclis zoològics a l’Organisme públic responsable. 
b) Portar el llibre de registre oficial, diligenciat per l’administració corresponent, en què es 

recullin de manera actualitzada les dades relatives a l’entrada i sortida d’animals i les 
dades de la seva identificació. 

c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les 
necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En especial, 
han de tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de malaltia, o 
per tenir-los, si s’escau en període de quarantena. 

d) Tenir en lloc visible l’acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis zoològics. 
e) Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els danys 

a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per evitar danys i 
atacs als animals. 

f) Disposar d’un servei veterinari encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels 
animals. 

g) Tenir a disposició de l’administració competent tota la documentació referida als 
animals emplaçats al nucli d’acord amb la legalitat vigent. 

h) Caldrà complir amb el Decret 243/1994, de 13 de setembre, que regula les condicions 
que han de complir les instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia 
abandonats i altre normativa que es pugui dictar en el futur en relació a aquestes 
instal·lacions. 

i) El personal que treballi en el centre de recollida d’animals de companyia i que dugui a 
terme aquestes tasques de recollida o manipulació d’aquests animals ha d’haver fet un 
curs de cuidador o cuidadora d’animals, les característiques i el contingut del qual han 
de ser establerts per la normativa sectorial.  

 
 
Article 7.- Actuació en casos d’abandonament i pèrdua d’animals de companyia. 
 
L’Ajuntament s’ha de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, 
cedits o, si s’escau, eutanasiats, d’acord amb la legislació vigent. 
 
Quan es reculli un animal identificat mitjançant microxip i no es pugui contactar amb la persona 
propietària, o aquesta es negui a recuperar el seu animal de companyia, l’empresa prestadora 
del servei es posarà en contacte amb l’Ajuntament de Rubí per tal que notifiqui al propietari de 
l’animal que disposa d’un termini de 20 dies per a recuperar-lo i abonar prèviament totes les 
despeses originades. 
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Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l’animal, 
aquest es considera abandonat i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat. En cas 
d’abandonament l’Ajuntament de Rubí procedirà a incoar expedient sancionador per una 
infracció greu o molt greu d’acord amb l’article  44.3.v) o 44.4.c) Text refós de la Llei de 
protecció dels animals  i de l’article 76.28 o 79.3 de l’Ordenança reguladora de la tinença 
d’animals de l’Ajuntament de Rubí, i iniciarà el procediment administratiu per a la reclamació de 
les despeses ocasionades per l’animal. 
 
En el cas que l’animal no estigui identificat i un cop transcorregut 20 dies des de la data 
d’entrada al centre de recollida i manteniment d’animals de companyia, aquest es considerarà 
abandonat i podrà de ser cedit, acollit temporalment o adoptat. 
 
 
FINANÇAMENT DEL SERVEI 
 
Article 8.- Despeses a abonar pels usuaris. 
 
L’Ajuntament estableix mitjançant ordenança els preus  que s’han d’abonar. 
 
En el cas d’aquells animals que siguin recuperats per part del seu propietari o posseïdor, ja 
sigui al municipi de Rubí o a les instal·lacions per al manteniment d’animals, l’empresa 
adjudicatària, en el moment de la recollida per part de la persona propietària o posseïdora de 
l’animal, serà l’encarregada de cobrar  les despeses ocasionades per l’animal, d’acord amb els 
preus establerts per l’Ajuntament, formant part aquest ingrés de la retribució del contractista  
rebuda directament dels usuaris. 
 
Prèviament a la recuperació del seu animal de companyia, la persona propietària haurà de 
pagar les despeses originades. En cas que la persona  propietària o posseïdora es negui a 
abonar les despeses al contractista, incomplint allò establert a l’article 17.2 i 17.3 del Text refós 
de la Llei de protecció dels animals i article 52.4 de l’Ordenança reguladora de la tinença 
d’animals de l’Ajuntament de Rubí, l’Ajuntament de Rubí procedirà a incoar expedient 
sancionador per una infracció lleu de l’article 44.2.x) de la Llei de protecció dels animals i 
l’article 73.29 de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Rubí. 
 
 
Article 9.- Despesa a abonar per part de l’Ajuntament a favor de l’adjudicatari del servei. 
 
L’Ajuntament abonarà a l’adjudicatari totes les despeses derivades de la recollida i 
manteniment dels animals no recuperats, d’acord amb els preus establerts al contracte per a la 
prestació del servei de recollida i manteniment d’animals de companyia. 
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RESPONSABILITATS PER L’ABANDONAMENT DELS ANIMALS DE COMPANYIA. 
 
Article 10.- Infraccions per l’abandonament d’animals de companyia. 
 
L’abandonament d’animals de companyia pot constituir una infracció greu o molt greu del 
Decret legislatiu 2/2008 i de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de 
Rubí. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera.- Normativa d’aplicació supletòria. 
 
En tot allò no previst en el present Reglament caldrà atenir-se al que disposa la diferent 
legislació aplicable, especialment tota aquella relacionada amb els animals de companyia i amb 
la contractació en l’àmbit del sector públic. 
 
 
 
Segona.- Actualització automàtica. 
 
Els preceptes d’aquest Reglament que incorporen aspectes de la legislació sectorial s’entenen 
automàticament modificats des del moment en què es produeixi la revisió de la legislació que 
porten causa. 
 


