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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
O crecente hábito de tenencia de animais de diversas especies no núcleo urbano 
e no arrabalde do municipio, sexan ou non de compañía e derive ou non de tal 
feito a obtención dun lucro económico, constitúe hoxe día uno dos múltiples focos 
de conflito nas relacións veciñais, de tal modo que constitúe un dos obxectivos 
desta Ordenanza, regular a tenencia animais de compañía, procurando evitar, 
na medida do posible, as molestias cara a terceiros e os posibles danos ao 
patrimonio municipal que puidesen causar devanditos animais.  
 
O dereito dos animais para ser protexidos e recibir un trato digno; a importante 
regulación normativa da materia coa promulgación de novas normas lexislativas 
e por último, o incremento dos problemas xerados para as persoas e bens en 
relación coa súa estancia, tenencia, garda e custodia de animais domésticos, fan 
necesario realizar unha nova regulación administrativa que determine as 
obrigacións e condicións esixibles á permanencia destes animais na vida urbana 
adaptando a actual ordenanza municipal á realidade existente no noso 
municipio.  
 
A presente ordenanza, ten por obxecto a regulación da tenencia de animais co 
fin de lograr unha convivencia pacífica entre persoas e animais, recoñecendo o 
importante labor de compañía, axuda e seguridade que prestan sen esquecer os 
aspectos de Saúde Pública e posibles molestias causadas por eles.  
 
O dereito de calquera persoa a non ser molestado, canto máis agredido, por un 
animal de compañía e as limitacións do comportamento destes no medio en que 
se lles integrou deben ser coñecidas e respectadas por todos.  
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TITULO I DISPOSICIÓNS XERAIS  
 
 

Artigo 1.- Obxecto  

 
A presente ordenanza ten por obxecto establecer aqueles requisitos esixibles 
para a tenencia de animais de compañía, dos utilizados con fins lucrativos, 
deportivos e de recreo, os animais de produción así como os considerados 
animais potencialmente perigosos (APP) coa finalidade de conseguir, dunha 
parte, as debidas condicións de prevención sanitaria e seguridade dos cidadáns 
e, doutra, a adecuada protección dos animais.  

 
Artigo 2.- Ámbito de aplicación  
 
O ámbito de aplicación circunscríbese ao termo municipal de Sanxenxo e as 
medidas de protección e actuacións contempladas alcanzan tamén a bens de 
titularidade doutras Administracións e entidades públicas ou privadas que en 
tanto visibles desde a vía pública forman parte do mobiliario urbano e por tanto 
do patrimonio urbanístico e arquitectónico do municipio.  
 

Artigo 3.- Definicións  
 
3.1 Animal doméstico de compañía: todo aquel que depende dos seres 
humanos, mantido principalmente no seu fogar, por pracer e compañía, sen que 
exista ánimo de lucro algún. 
 
3.2 Son animais potencialmente perigosos:  
 

a) Os que pertenzan ás razas relacionadas no Capítulo II da Lei 50/1999, do 
23 de decembro, sobre o Réxime Xurídico da Tenencia de Animais 
Potencialmente Perigosos e as súas cruces 
 

b) En todo caso, aínda que non se atopen incluídos no apartado anterior, 
serán considerados cans potencialmente perigosos aqueles animais da 
especie canina que manifesten un carácter marcadamente agresivo ou 
que protagonizasen agresións a persoas ou a outros animais. O potencial 
perigo haberá de ser apreciada pola autoridade competente atendendo a 
criterios obxectivos, ben de oficio ou ben tras ser obxecto dunha 
notificación ou unha denuncia, previo informe dun veterinario, oficial ou 
colexiado, designado ou habilitado pola autoridade competente 
autonómica ou municipal. Non teñen a consideración legal de cans 
potencialmente perigosos os que pertencen ás Forzas Armadas, Forzas 
e Corpos de Seguridade do Estado, Corpos de Policía das Comunidades 
Autónomas, Policía Local e empresas de seguridade con autorización 
oficial.  
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3.3 Animal abandonado: é aquel que estando censado circula pola vía pública 
libremente sen ir acompañado dos seus propietarios ou posuidor, sen ser 
denunciada a súa desaparición ou subtracción. Tamén se considera animal 
abandonado aquel que non se atope censado e circule libremente pola vía 
pública sen ir acompañado polos seus propietarios ou posuidores, sen ser 
denunciada a súa desaparición ou subtracción.  
 
3.4 Cans de seguridade: os especialmente adestrados para servir de apoio en 
funcións de vixilancia e seguridade.  
 
3.5 Can guía ou asistencial: aquel individualmente adestrado, recoñecido e 
identificado para auxiliar ás persoas con discapacidade física no 
desenvolvemento dos labores propios da vida cotiá. Os cans-guía ou lazareillo 
son os especialmente adestrados para prestar o seu apoio ás persoas con 
cegueira ou deficiencia visual.  
 
3.6 Animal de produción: os destinados para reprodución, produción ou cebo, 
incluídos os animais de peletería ou de actividades cinexéticas, mantidos, 
cebados ou criados para a produción de alimentos ou produtos de orixe animal 
para calquera uso industrial ou outro fin comercial ou lucrativo.  
 
3.7 Gato salvaxe ou rueiro. - Os gatos salvaxes ou rueiros son membros da 
especie de felino doméstico (“Felis catus”), pero non están socializados cos 
seres humanos e por tanto non son adoptables. Os gatos salvaxes aparecen 
polo abandono ou a fuxida de gatos domésticos, que se converten en gatos 
aselvestrados tras vivir un tempo por si mesmos, ou son gatos descendentes 
doutros gatos  salvaxes. Os gatos salvaxes levan vidas saudables e naturais no 
seu propio espazo; o seu fogar está ao aire libre.  
 
3.8 Gato doméstico. - Os gatos domésticos son membros da especie de felino 
doméstico (“Felis catus”), que conviviron habitualmente cos seres humanos e 
están  socializados con eles, polo que a súa vida na rúa é dificultosa xa que non 
están afeitos depender dos seres humanos.  
 
3.9 Colonia felina. - consisten na agrupación controlada de gatos sen persoa 
propietaria ou posuidora coñecida, debidamente  esterilizados, que conviven nun 
espazo público ou privado, a cargo de organizacións e entidades cívicas sen 
afán de lucro, co obxectivo de velar polo seu benestar e onde reciben atención, 
vixilancia sanitaria e alimentación. O  Concello de Sanxenxo promove a 
existencia das colonias controladas e rexistradas de gatos salvaxes e dá apoio 
ás entidades que coidan deles.  
 
3.10 Coidador ou colaborador de colonia felina. - Terá esta consideración a 
persoa que se comprometa a ocuparse do coidado e atención dos animais, así 
como do control do CES e outras accións que resulten necesarias para a 
viabilidade e mantemento da colonia. 
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3.11 Entidade colaboradora: Terán esta consideración as asociacións de 
protección animal que colaboren co  Concello de Sanxenxo na consolidación e 
control das colonias felinas. 
 
3.12 Método CES: Procedemento para controlar as colonias de gatos  salvaxes 
aplicando o sistema de Captura, Esterilización e Solta, acompañado do 
correspondente sistema de control da evolución da mesma. O seu obxectivo é 
diminuír o tamaño das poboacións e a súa taxa de crecemento incidindo sobre 
a súa fertilidade. 

 
Artigo 4.- Competencia 
 
A competencia funcional desta materia queda atribuída á Concellería de Medio 
Ambiente do  Concello de Sanxenxo, sen prexuízo da que corresponda  
concorrentemente a outras Administracións Públicas. 
 

Artigo 5.- Exclusións   
Exclúense da presente Ordenanza, os animais que sexan obxecto dunha 
regulación específica, e, entre outros, a: 
 
– Os animais de produción destinados ao seu aproveitamento, incluído o 
autoconsumo. 
 
– Os animais pertencentes á familia dos  équidos. 
 
– Os animais empregados en calquera espectáculo taurino, incluídos os peches. 
 
– Os animais silvestres no medio natural. 
 
– Os animais empregados para experimentación ou outros fins científicos. 
 

Capítulo II 
Dos animais domésticos de compañía 

 
Artigo 6. Responsabilidade para a súa tenencia. 
Con carácter xeral o  Concello apela á responsabilidade dos seus cidadáns na 
tenencia de animais domésticos nos seus domicilios, sempre que as condicións 
do seu aloxamento permítano, podendo garantir a ausencia de riscos hixiénico-
sanitarios para o animal e a súa contorna. 
 

Artigo 7. Obrigacións dos propietarios dos animais 
Todo posuidor e/ou propietario dun animal ten, respecto do mesmo, as seguintes 
obrigacións: 
 

a) Identificar o animal de compañía no prazo de tres meses a partir do seu 
nacemento ou dez días da súa adquisición, mediante métodos manuais 
ou electrónicos regulamentados, asignándolles un código alfanumérico  
perdurable durante a vida do animal. Soamente será aplicable os cans.  
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b) Manter ao animal en condicións de aloxamento, habitabilidade, 

seguridade e benestar adecuados á súa raza ou especie. 
 

c) Fornecerlles alimentación, auga e os coidados que estean en 
consonancia coas súas necesidades fisiolóxicas e  etológicas adecuados 
para o seu normal desenvolvemento. 
 

d) Sometelo aos tratamentos veterinarios  curativos ou paliativos que 
puidese precisar, así como a cumprir a normativa vixente relacionada coa 
prevención e erradicación de  zoonosis, realizando calquera tratamento 
preventivo que sexa declarado obrigatorio. 

 

e) O propietario ou garfo dun animal adoptará as medidas necesarias para 
evitar que a posesión, tenencia ou circulación do mesmo poida  infundir 
temor, supoñer perigo ou ameaza, ou ocasionar perturbación ás persoas. 
 

f) Protexer ao animal de calquera posible agresión ou molestia que lle 
poidan causar outros animais ou persoas. 
 

g) Nos lugares pechados onde existan cans soltos deberá advertirse a súa 
presenza en lugar visible e de forma adecuada. 
 

h) Obter as autorizacións, permisos ou licenzas necesarias, en cada caso, 
para estar en posesión do animal de que se trate. 
 

i) Proporcionarlles aloxamento suficiente, cómodo, seguro, a resgardo das 
inclemencias meteorolóxicas, e mantelos en boas condicións hixiénico-
sanitarias e ambientais, todo iso conforme á súa etoloxía e as súas 
características físicas. 
 

j) Proporcionarlles o necesario exercicio físico e descanso, de acordo coas 
súas necesidades fisiolóxicas e etolóxicas. 
 

k) Proporcionarlles unha contorna libre de tensión, medo e sufrimento, así 
como a posibilidade de interacción necesaria para o seu normal 
desenvolvemento. 
 

l) Colaborar coas autoridades e os seus axentes, e facilitarlles canta 
documentación e información fose requirida, así como o acceso ou 
entrada aos lugares que fose necesario, en orde ao cumprimento das 
previsións contidas na presente lei. 
 

m) Adoptar as medidas necesarias para que os animais non poidan acceder 
libremente ás vías e espazos públicos ou privados. No caso dos cans, a 
estes deberán levalos  provistos de correa e colar ou outros elementos de 
retención, salvo os supostos establecidos nas actividades autorizadas nas 
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que os animais precisan transitar en liberdade ou naqueles lugares nos 
que se permita que transiten en liberdade, e, en todo caso, baixo o control 
e responsabilidade das persoas propietarias ou posuidoras dos mesmos, 
evitando danos ou molestias ás persoas viandantes ou a outros animais. 
Así mesmo, deberá impedirse o libre acceso ao lugar onde se aloxen os 
animais ás persoas ou a outros animais. 
 

n) O acceso dos animais no caso dos locais destinados a espectáculos 
públicos, deportivos e culturais someterase ao disposto nas normas 
municipais de aplicación, co necesario respecto á restante normativa 
aplicable. 
 

o) Recoller os excrementos que os animais depositen nas vías e espazos 
públicos e privados de uso común. 
 

p) Evitar a reprodución incontrolada dos animais. 
 

q) Manter actualizados os datos comunicados aos rexistros obrigatorios 
previstos nesta lei. 

 

Artigo 8.- Prohibicións 
Con independencia das accións ou omisións tipificadas como infraccións de tipo 
penal ou administrativo, recollidas na lexislación vixente de ámbito superior, 
queda prohibido, e dará lugar á incoación de expediente administrativo e, no seu 
caso a correspondente sanción: 
 

a) Maltratar ou agredir fisicamente aos animais ou realizar con eles calquera 
acción que dea lugar a sufrimentos ou danos inxustificados. 
 

b) Mantelos en lugares ou instalacións indebidas desde o punto de vista 
hixiénico- sanitario ou inadecuadas para a práctica dos coidados e a 
atención necesarios que esixan as súas necesidades fisiolóxicas e  
etolóxicas, segundo raza ou especie. 
 

c) Manter permanentemente atados ou encadeados aos animais, coas 
especificacións e excepcións que se establezan. 
 

d) Vendelos a menores de catorce anos e a persoas incapacitadas sen a 
autorización de quen teña a patria potestade, custodia ou tutela dos 
mesmos de conformidade, no seu caso, coa sentenza de incapacitación. 
 

e) Utilizar animais vivos como brancos en atraccións feirais, concursos ou 
competicións. 
 

f) Facer doazón como premio, reclamo publicitario, recompensa ou agasallo 
de compensación por outras adquisicións de natureza distinta da 
transacción  onerosa de animais 
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g) A venda ambulante de todo tipo de animais, fóra dos mercados e feiras 
debidamente autorizados. 
 

h) A venda a laboratorios ou centros de experimentación sen o control 
administrativo regulamentario. 
 

i) A venda de animais pertencentes a especies protexidas, así como a súa 
posesión e exhibición nos termos da súa lexislación específica. 
 

j) Obrigar a animais menores de seis meses de idade ou enfermos,  
desnutridos ou fatigados a desempeñar traballos nos que o esforzo 
esixido supere a súa capacidade. O anterior é aplicable ás femias que 
estean preñadas. 
 

k) Manter aos animais en recintos e lugares onde non poidan ser 
debidamente controlados e vixiados. 
 

l) A loita ou pelexas de cans ou de calquera outro animal e demais prácticas 
similares. Empregar animais para adestrar a outros animais na pelexa ou 
o ataque. 
 

m) Que os animais  ensucien as vías e espazos públicos. 
 

n) Incitar aos animais á agresividade de calquera forma. 
 

o) As  mutilacións, excepto as efectuadas por veterinario colexiado, en caso 
de necesidade terapéutica. 

 

Artigo 9.- Animais domésticos en vivendas. 
 
9.1. Prohíbese a permanencia continuada de animais en terrazas ou patios, 
debendo pasar en calquera caso a noite no interior da vivenda. No caso de 
vivendas unifamiliais, os animais poderán permanecer nos xardíns das mesmas, 
a condición de que non supoñan un prexuízo para o resto dos veciños.  
 
9.2. En solares, xardíns e outros recintos pechados nos que haxa cans soltos, 
deberá advertirse en lugar ben visible esta circunstancia. 
 

Artigo 10. Transporte de animais. 
 
O transporte de animais en vehículos particulares débese efectuar nun espazo 
suficiente que permita, como mínimo, que poidan levantarse e tombarse, 
protexido da intemperie e das diferenzas climáticas fortes, e sempre 
empregando os medios de suxeición e/ou seguridade que estableza a normativa 
de Tráfico.  
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Na carga e descarga dos animais, débese utilizar un equipo adecuado para 
evitarlles danos ou sufrimentos e evitar a súa fuxida. Así mesmo, os vehículos 
estacionados que alberguen algún animal no seu interior non poderán estar máis 
de vinte minutos estacionados e sempre terán que situarse nunha zona na que 
se garanta en todo momento a ventilación e, nos meses de verán ou días 
calorosos, nunha zona permanente de sombra. 
 

Artigo 11. Presenza de animais domésticos en vías públicas e espazos ao 
aire libre  
 
Enténdese por espazos públicos urbanos o conxunto de edificacións do termo 
municipal, ata onde termina a súa agrupación, incluíndo parques, xardíns, zonas 
verdes, praias, así como os solares, espazos interbloques e zonas privadas de 
uso común. 
 
11.1  Nas vías e espazos públicos urbanos os cans deberán ir acompañados e 
conducidos mediante correa ou cadea e colar. Terán que circular con boceira 
todos aqueles animais cuxo temperamento e perigo así o aconsellen e baixo a 
responsabilidade do dono. 
 
11.2 Está prohibida a presenza de animais en áreas de xogos infantís e xuvenís. 
 
11.3. Exclusivamente permitirase a circulación de cans soltos nas zonas do 
municipio acoutadas especificamente polo Concello e nos parques municipais 
habilitados cun horario restrinxido para tal fin. Estas zonas estarán debidamente 
sinalizadas nos seus accesos coas normas de uso das mesmas. 
 
11.4 Prohíbese a circulación, permanencia e baño de calquera tipo de animal 
doméstico así como cabalos na praia ou zona de baño durante a tempada de 
baño (ou fóra da devandita tempada, sempre que existan persoas facendo uso 
da praia, conforme os usos preferentes (estancia, paseo e baño pacifico), 
excepto de existir algunha área ou praia canina.  

Dita prohibición ampliase nas zonas sensibles ambientalmente por cría de aves 
dende o 15 de marzo ata o fin da tempada estival. Ditas praias son todas as 
pertencentes a rede Natura 2000 (Major, Fontenla, Foxos , Nosa Señora, Areas 
Gordas, A Lapa, Espiñeira, A Lanzada) e a praia de Montalvo. 

O acceso dos cans as praias fora das anteriores restricións terá que cumprir a 
lexislación autonómica de circulación de cans en espazos públicos, polo que 
deberan ir con correa, e no caso de potencialmente perigosos esta será menor 
de dous metros, non extensible  e tamén deberan levar boceira. É obrigatorio a 
recollida de excrementos, e procurarase que non ouriñen no areal.  

Queda autorizada a presenza na praia dos cans destinados a salvamento, auxilio 
ou policía (cando as circunstancias así o aconsellen), e os de asistencia a 
persoas necesitadas. A presenza de cans de asistencia, refírese a aqueles que 
foron adestrados en centros especializados oficialmente recoñecidos, e 
concluíron o seu adestramento e adquiriron así as aptitudes necesarias para o 
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acompañamento, condución e auxilio de persoas con discapacidade, debendo 
estar acreditados e identificados conforme a lexislación vixente, sobre Cans de 
Asistencia para Persoas con Discapacidades 

 
11.5. Permitirase a circulación de cans soltos en espazos non edificados, 
respectando a esixencia de que os animais se atopen a unha distancia non 
inferior a 40 metros dos núcleos de vivenda habitadas. En todo caso, o 
responsable dos mesmos terá a obrigación de suxeitalos cando se crucen con 
outras persoas, animais ou vehículos para evitar posibles agresións ou 
accidentes, así como o temor que a determinadas persoas póidalles provocar a 
presenza de cans soltos. 
O responsable do can deberá manter en todo momento o contacto visual co 
animal, entendéndose que está fóra de control cando se afastase do mesmo 
máis de 15 metros. 
 
11.6. Os responsables dos animais están obrigados a recoller os excrementos 
do animal de forma inmediata e conveniente, incluído nos espazos de recreo 
habilitados limpando, se fose necesario, a parte de vía, espazo ou mobiliario que 
resultase afectado. As deposicións fecais recollidas hanse de poñer de forma  
hixienicamente correcta (dentro de bolsas ou doutros envoltorios impermeables) 
depositándoas nas papeleiras, en bolsas de lixo domiciliarias ou noutros 
elementos que a autoridade municipal poida indicar. 
 
11.7 Da mesma maneira, os responsables dos animais están obrigados a 
eliminar con auga as  defeccións líquidas da parte afectada da vía pública que 
os animais causen de forma inmediata. 
 
O incumprimento desta norma dará lugar á esixencia de responsabilidade 
administrativa mediante a formulación da correspondente denuncia, con todo, os 
axentes da autoridade municipal poderán requirir á persoa responsable do can 
que proceda a retirar as deposicións do animal, ou no seu caso proceda á 
limpeza da zona ou parte do espazo que resultase afectado. 
A vulneración deste mandato constitúe infracción administrativa de carácter leve 
no seu grao medio, con todo, se o responsable recollese a  deposición e así se 
fixese constar na correspondente denuncia impoñerase no seu grao mínimo. 
Exceptúanse os cans guía de invidentes, sempre que cumpran co disposto na 
Lei 23/1998, do 21 de decembro, sobre o Acceso das Persoas Cegas ou con 
Deficiencia Visual Usuarias de Can Guía á Contorna. 
 
11.8. Prohíbese o baño de animais en fontes ornamentais, piscinas públicas, 
estanques ou similares, así como que estes beban directamente das fontes de 
auga potable para consumo público. 
 

Artigo 12.- Control das colonias felinas 
 
12.1 O  Concello de Sanxenxo promoverá o control das colonias de gatos  
salvaxes ou rueiros situados, en espazos preferentemente públicos en 
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colaboración coas asociacións e entidades cívicas sen ánimo de lucro, por medio 
da esterilización dos seus individuos e identificación mediante marca na orella 
que realizasen veterinarios colexiados, regulando a figura do “alimentador/a” que 
deberá estar debidamente acreditado/a por o  Concello.  
 
12.2 Os gatos capturados nos espazos públicos se presentan microchip serán 
devoltos ao seu propietario ou propietaria, e en caso contrario terán a condición 
de gatos  salvaxes. O  Concello poderá solicitar ao propietario do gato perdido o  
comprobante de que o animal está  castrado. 
 

Artigo. 13. Presenza de animais domésticos en establecementos, local, 
transportes e espazos públicos. 
 
13.1. A entrada e permanencia de animais de compañía nos locais ou lugares 
destinados á preparación, venda, almacenamento, transporte ou manipulación 
de alimentos 
 
Non obstante o anterior, as persoas propietarias de hoteis, pensións, 
restaurantes, bares, cafeterías e similares poderán autorizar ao seu criterio a 
entrada e permanencia dos animais de compañía nos seus establecementos, 
para o que haberán de mostrar un distintivo que o indique nun lugar visible á 
entrada do establecemento. 
 
13.2 En caso de admisión nos establecementos públicos contemplados nos 
puntos 1 e 2 do presente artigo, os animais deberán estar controlados polo seu 
propietario nos termos que se recollen na presente Ordenanza. 
 
13.3. Nos medios de transporte público do Concello de Sanxenxo, só poderase 
viaxar con pequenos animais domésticos, a condición de que os mesmos sexan 
transportados polos seus donos en transportín e non produzan molestias ao 
olfacto, ao oído ou en xeral ao confort dos restantes viaxeiros. 
 
13.4. Queda prohibida a entrada e permanencia de animais: 
 

a) En toda clase de locais destinados á fabricación, venda, almacenamento, 
transporte ou manipulación de alimentos, sen prexuízo do establecido a 
tales efectos no apartado 12.1 e 12.2 do presente artigo. 
 

b) En vehículos destinados á fabricación, venda, almacenamento, transporte 
e manipulación de alimentos. 

 
c) Igualmente queda prohibida a circulación ou permanencia de cans en 

piscinas de utilización xeral e outros lugares en que habitualmente se 
bañe o público  
 

13.5. Quedarán exentos do estipulado no presente artigo,  os cans guías e/ou de 
asistencia, sempre que cumpran co disposto na Lei 23/1998, do 21 de decembro, 
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sobre o Acceso das Persoas Cegas ou con Deficiencia Visual Usuarias de Can 
Guía á Contorna. Da mesma maneira, exceptúanse das prohibicións 
establecidas neste apartado os cans de asistencia e os pertencentes ás Forzas 
Armadas e corpos e forzas de seguridade do Estado, de ámbito autonómico e 
local, así como os das empresas de seguridade legalmente habilitadas e os dos 
corpos de salvamento e rescate. 
 
Dentro do local, os cans estarán suxeitos por correa ou cadea e, cando cumpra, 
irán  provistos da correspondente boceira. 

 
TITULO III 

ANIMAIS DE PRODUCIÓN, SILVESTRES E EXÓTICOS 
 
Artigo. 14. Animais de produción 
 
14.1 Enténdese por animal de produción, os animais destinados para 
reprodución, produción ou cebo, incluídos os animais de  peletería ou de 
actividades cinexéticas, mantidos, cebados ou criados para a produción de 
alimentos ou produtos de orixe animal para calquera uso industrial ou outro fin 
comercial ou lucrativo. 
 
14.2 A presenza de animais de produción, quedará restrinxida a zonas de núcleo 
rural e zonas rústicas, non podendo en ningún caso permanecer en vivendas, 
terrazas, patios ou solares. 
 
14.3. A cría doméstica de aves de curral, coellos e animais análogos restrínxese 
ás zonas clasificadas como non urbanizables polo plan urbanístico vixente, non 
podendo, en ningún caso, permanecer nas vivendas, patios, xardíns ou terreos  
anexos ás devanditas vivendas. 
 
14.4. A cría doméstica de aves de curral, coellos, pombas e animais análogos, 
nas zonas clasificadas como non urbanizables, queda condicionada ao feito de 
que as circunstancias de aloxamento, a adecuación das instalacións, non 
ocasione molestias, incomodidade, nin perigo para outras persoas. 
 

Artigo 15. Movemento  pecuario. 
 
15.1. O traslado de animais de explotación, tanto dentro do termo municipal, 
como fose do mesmo, levará a cabo de conformidade co establecido na Lei 
8/2003, de Sanidade Animal, Regulamento de  Epizootias e demais disposicións 
aplicables, previa autorización da Consellería competente. 
 
15.2. As cabalerías que marchan pola vía pública haberán de ser conducidas ao 
paso polos seus donos e soamente por lugares permitidos e previamente 
autorizados pola autoridade competente en seguridade viaria. 
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Artigo 16. Animais silvestres e exóticos 
 
16.1. En relación á comercialización, venda, tenencia, utilización, defensa e 
protección da fauna autóctona e non autóctona queda ao disposto na Lei 4/2017, 
do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, 
incluído o relativo ás especies declaradas protexidas polos tratados e convenios 
internacionais subscritos por España, por disposicións da Unión Europea e 
normativa vixente en España, e demais requisitos que regulamentariamente se 
determinen. 
 
16.2. Nos casos en que estea permitida legalmente a tenencia, comercio e 
exhibición pública deberase posuír por cada animal ou partida de animais, a 
seguinte documentación en función da súa especie e/ou lugar de procedencia: 
 

a) Certificado CITES, expedido na aduana pola Dirección Xeral de Comercio 
Exterior 
 

b) Documentación acreditativa da orixe legal dese animal ou animais, 
especificando as autorizacións administrativas pertinentes para a cría ou 
importación dese animal. 
 

c) Todo documento que legalmente se estableza polas administracións 
competentes, para a tenencia, comercio e/ou exhibición pública destes 
animais. 

16.3. A persoa posuidora de animais salvaxes, silvestres ou de animais de 
compañía exóticos, cuxa tenencia estea permitida legalmente e que, polas súas 
características, poidan causar danos ás persoas, a outros animais, aos bens 
públicos, ás vías e espazos públicos ou ao medio natural, debe mantelos de 
maneira que se garantan as medidas de seguridade necesarias. Debendo posuír 
neste caso licencia para animal potencialmente perigoso e inscribirlle no Rexistro 
correspondente. 
 

CAPITULO IV 
CANS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

 

Artigo 17.- Definición e catálogo de razas. 
 
17.1 Considéranse animais potencialmente perigosos aqueles animais de 
compañía pertencentes tanto á fauna autóctona como alóctona que, con 
independencia da súa condición, natureza, especie ou raza á que pertenzan, 
poidan causar a morte ou provocar lesións ás persoas ou a outros animais, ou 
producir danos de certa entidade ás cousas, salvo o suposto previsto no artigo 
1.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenencia de 
animais potencialmente perigosos. 
 
17.2. En todo caso, entenderase por cans potencialmente perigosos aqueles en 
os que concorran calquera das condicións seguintes: 
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a) Cans que polas súas características raciais puidesen ser aptos para o 
adestramento para a garda e defensa, e en concreto os cans pertencentes ás 
seguintes razas: 
 

✓ American stafforshire terrier, 
✓ Pitbull terrier 
✓ Bullmastif 
✓ Dobermann 
✓ Dogo arxentino 
✓ Dogo de Bordeus 
✓ Dogo do Tíbet 
✓ Fila brasileiro 
✓ Mastín  napolitano 
✓ Presa canario 
✓ Presa mallorquino ( ca de bou) 
✓ Rottweiler 
✓ Bull terrier 
✓ Staffordshire  bull terrier 
✓ Tosa  inu  
✓ Akita  inu, 

 
 Así como as restantes razas que puidesen determinarse na normativa estatal 
sobre animais potencialmente perigosos de obrigado cumprimento. 
Tamén serán considerados potencialmente perigosos os cruces en primeira 
xeración destas razas ou cruces destas razas con outras. 
 

b) Cans que foron adestrados para a garda e defensa. 
 

c) Cans que tiveron algún episodio de agresións a persoas ou ataques de 
certa entidade a animais ou cousas, ou aqueles que manifesten un 
carácter marcadamente agresivo.  

 
Nestes casos, o potencial perigo deberá ser apreciada pola autoridade 
competente municipal, de oficio ou despois de notificación ou denuncia, 
atendendo a criterios obxectivos e previo informe dunha ou un profesional 
veterinario designado para o efecto. 
 

Artigo 18. Licenza Municipal.   
 
18.1 A tenencia no municipio de animais clasificados como potencialmente 
perigosos requirirá a obtención, con carácter previo á adquisición do animal, da 
correspondente Licenza Municipal. 
 
18.2 Están obrigados á obtención da Licenza Municipal para a tenencia de 
animais clasificados como potencialmente perigosos os propietarios ou 
posuidores dos mesmos incluídos no Padrón de Habitantes, así como os 
establecementos ou asociacións, con sede neste municipio, que alberguen 
animais potencialmente perigosos aos que se refire a Lei 4/2017, do 3 de outubro 
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sobre Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia e dedíquense 
á súa explotación, cría, comercialización ou adestramento, incluídos os centros 
de adestramento, criadeiros, centro de recollida, residencia, centros recreativos 
e establecementos de venda colocados neste municipio. 
 
18.3 Os propietarios de animais potencialmente perigosos non aveciñados neste 
municipio deberán acreditar, cando se atopen residindo temporalmente no 
mesmo e mentres permaneza o animal no termo municipal a tenencia da licenza 
no municipio de orixe. 
 

Artigo 19. Requisitos para a obtención da licenza 
 
19.1.-Para a obtención da Licenza administrativa con destino á tenencia de 
calquera animal clasificado como potencialmente perigoso será necesario o 
cumprimento dos seguintes requisitos: 
 

a) Ser maior de idade e non estar incapacitado para proporcionar os 
coidados necesarios ao animal. 
 

b) Non ser condenados por delitos de homicidio, lesións, torturas contra 
liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde 
pública, de asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como 
non estar privado por resolución xudicial do dereito á tenencia de animais 
potencialmente perigosos. 
 

c) Non ser sancionado por infraccións graves ou moi graves con algunha 
das sancións accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13 da Lei 
50/1999 do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico de animais 
potencialmente perigosos. Con todo, non será impedimento para a 
obtención ou, no seu caso, renovación da licenza, ser sancionado coa 
suspensión temporal da mesma, sempre que, no momento da solicitude, 
a sanción de suspensión anteriormente imposta fose cumprida 
integramente. 
 

d) Dispoñer de certificado de aptitude psicolóxica e de capacidade física 
para a tenencia de animais potencialmente perigosos. 
 

e) Acreditar a formalización dun seguro de responsabilidade civil por danos 
a terceiros que poidan causar os seus animais na contía mínima de 
125.000 Euros. 

 

f) O abono da correspondente taxa municipal por apertura de expediente 
administrativo. 

 
19.2 Os requisitos esixidos deberán manterse vixentes durante todo o período 
da tenencia do animal; a perdida dos mesmos dará lugar á revisión da Licenza 
nos termos recolleitos no artigo 9º desta Ordenanza. 
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Artigo 20. Vixencia das licenzas 
 
As licenzas terán unha vixencia de cinco anos, a cuxa finalización deberán ser 
obxecto de renovación, debendo acreditar en cada exercicio, para o seu 
mantemento: 
 

a) A subscrición do seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros. 
b) A expedición do certificado de sanidade animal, expedido por autoridade 

competente, que acredite con periodicidade anual, a situación sanitaria do 
animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que lle fagan 
especialmente perigosos. 

c) Certificado de antecedentes penais actualizado 
d) Certificado de antecedentes administrativos actualizado.  
e) Certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica para a tenencia de 

cans perigosos 

 
Artigo 21. Acreditación.     
 
21.1.-A identificación da tenencia da Licenza Municipal dos animais 
potencialmente perigosos acreditaranse mediante entrega de certificación 
relativa á mesma. 
 
21.2.-Por cada can que se posúa, expedirase unha tarxeta identificativa e no 
Rexistro faranse constar os seguintes datos: 
 

a) Núm. de Licenza Municipal 
b) Código de identificación do can 
c) Raza 
d) Titular da licenza e DNI 
e) Núm. de Rexistro Municipal 

 

Artigo 22.-Documentación.     
 
22.1.-Para a expedición da tarxeta identificativa de cada can requirirase a achega 
dos seguintes datos: 
 

a) Raza e sexo do animal. 
b) Ano de nacemento 
c) Domicilio habitual do animal. 
d) Nomee do propietario. 
e) Domicilio do propietario. 
f) DNI do propietario 
g) Nome ou razón social e domicilio do vendedor ou  cedente. 
h) Póliza de seguro de responsabilidade civil. 
i) Certificado de aptitude psicolóxica e física. 
j) Xustificante do abono da Taxa por apertura de expediente administrativo 
k) Facturas e xustificantes da adquisición en caso de posuílas. 
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Os citados datos e, no seu caso, a documentación oportuna, deberá facilitala o  
adquirente do animal no prazo de quince días a contar desde a súa tenencia 
efectiva. 
 
22.2. A tarxeta identificativa de cada can entregarase ao seu responsable unha 
vez completouse o rexistro do mesmo. 
 
22.2.-O certificado de sanidade animal deberá ser expedido polos Servizos 
Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia ou por un veterinario colexiado. 
 

Artigo 23. Órgano competente para a concesión das Licenzas Municipais.   
  
As Licenzas Municipais para a tenencia de animais potencialmente perigosos, 
concederanse mediante resolución do órgano que teña atribuída a competencia 
en materia de Licenzas no Concello de Sanxenxo, previa acreditación da 
incorporación da documentación esixida na presente ordenanza. 
 

Artigo 24. Revisión, perdida da licenza e depósito de animais.     
 
24.1.-A perda de calquera dos requisitos esixidos nesta Ordenanza, dará lugar 
á revisión das licenzas municipais concedidas e á súa retirada previa tramitación 
do expediente contraditorio. 
 
24.2.-A retirada da licenza dará lugar á perda do dereito á tenencia do animal e 
a obrigación do interesado de proceder, no prazo máximo de dez días a contar 
desde a recepción do requirimento, á súa entrega e depósito no establecemento 
adecuado para o efecto ata a obtención da mesma, salvo que o animal sexa 
obxecto de entrega a outro propietario ou sacrificio nos termos establecidos na 
Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía 
en Galicia. 
 
24.3 O Concello poderá retirar dos espazos públicos e depositar de oficio no 
establecemento adecuado, sen necesidade de previo requirimento, a aqueles 
animais potencialmente perigosos en que se aprecie unha situación de 
abandono ou perigo para os usuarios das vías e espazos de uso común ou 
circulen por estes sen a debida protección ou control do seu propietario ou 
posuidor. 
 
24.4 Igualmente o Concello poderá retirar e depositar en establecemento 
adecuado aqueles animais potencialmente perigosos que non dispoñían da 
correspondente tarxeta de identificación no municipio de orixe ata tanto se 
acredite tal circunstancia polo titular do mesmo. 
 

Artigo 25.- Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos.     
 
25.1 No Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos, farase constar 
con carácter obrigatorio de acordo coa Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección 
e benestar dos animais de compañía en Galicia, a seguinte documentación: 
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a) Código identificador do animal. 
b) Zona de aplicación. 
c) Especie. 
d) Raza. En cruzamento de primeira xeración especificarase as razas de 

procedencia. 
e) Sexo. 
f) Descrición da capa. 
g) Data de nacemento do animal e nome do animal se fose o caso 
h) Dirección habitual do animal. 
i) Outros signos identificatorios non definitivos (tales como unha tatuaxe ou 

un número de chapa se o animal foi censado nun censo municipal 
anteriormente). 

j) Especificación de se o animal está destinado a convivir con seres 
humanos ou se teñen finalidades distintas como a garda, defensa ou outra 
que se indique. 

k) Nome e apelidos do propietario do animal. 
l) Dirección do propietario do animal. 
m) Teléfonos de contacto do propietario do animal. 
n) DNI do propietario do animal. 
o) Nome, dirección, número de colexiado e número de veterinario 

colaborador que realiza a marcaxe. 
p) Data na que se realiza a implantación da identificación e a entrega do 

documento ao propietario. 
q) Data de alta no rexistro. 
r) Cartilla sanitaria actualizada nos tratamentos preceptivos e preventivos 

propios da especie e idade. Na cartilla sanitaria figurará a catalogación de 
animal potencialmente perigoso. 

s) Copia da licenza municipal de tenencia de animais potencialmente 
perigosos, a nome do propietario. Acompañarase de copia da póliza que 
xustifique ter formalizado o seguro de responsabilidade civil. 

 

25.2.-Os propietarios dos animais serán os responsables de identificar os 

animais e de sufragar os gastos que isto ocasione, independentemente do lugar 

de residencia das devanditas persoas. A identificación definitiva supoñerá un 

requisito previo e obrigatorio para realizar calquera transacción do animal. 

25.3.-O rexistro municipal é un rexistro de carácter público, ao que terá acceso 

as Administracións Públicas e autoridades competentes, así como aquelas 

persoas físicas ou xurídicas que acrediten ter interese lexítimo no coñecemento 

dos datos obrantes no mesmo. Para estes efectos considerarase, en todo caso, 

interese lexítimo o que ostenta calquera persoa física ou xurídica que desexe 

adquirir un animal destas características, así como aquelas que sufrisen 

calquera tipo de agresión polo animal e desexen exercer as accións 

correspondentes en calquera vía xurisdicional, para o que deberán acreditar 

previamente a interposición da correspondente denuncia. 
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25.4.-En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no Rexistro farase de 

acordo cos disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección 

de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais 

Artigo 26.-Inscrición no Rexistro.    

26.1 A inscrición no Rexistro de Animais Potencialmente Perigosos efectuarase 

de oficio polo Concello tras a concesión da Licenza Municipal regulada na 

presente Ordenanza ou a instancia do interesado, no seu caso. 

26.2.-Con todo, será igualmente obrigatoria a instancia do interesado, a 

inscrición no rexistro municipal, en sección aberta para o efecto, cando se 

efectúe o traslado dun animal potencialmente perigoso a este municipio, sexa 

con carácter permanente ou por período superior a tres meses, debendo 

proceder á inscrición no prazo máximo de dez días a contar desde o inicio da 

residencia no municipio. 

26.3.-Das inscricións que se efectúen no Rexistro municipal de animais 

potencialmente perigosos darase traslado ao órgano correspondente da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

26.4.-Igualmente nos casos de cambio de residencia desde o municipio, sen 

prexuízo da obrigación do interesado de dar conta do traslado do animal, 

notificarase ao Concello do municipio de nova residencia a titularidade por parte 

do interesado dun animal potencialmente perigoso. 

26.5 A baixa no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos 

efectuarase a instancia do interesado, previa acreditación da venda, traspaso, 

cesión ou morte do animal. 

 

CAPITULO V 

Réxime sancionador 

Artigo 27. Infraccións 

As accións e omisións que incumpran o disposto nesta ordenanza constituirán 

infracción administrativa e darán lugar á esixencia de responsabilidade de tal 

carácter previa a tramitación do procedemento administrativo sancionador 

correspondente. 

27.1. As infraccións aos preceptos desta norma clasifícanse en leves, graves e 

moi graves. 

27.2. Son infraccións leves as que, constituíndo vulneración de calquera dos 

mandatos previstos na presente ordenanza, non estean cualificadas 

expresamente como graves e moi graves. 
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27.3. Constitúen infraccións de carácter grave: 

a) Incumprir a obrigación de recollida inmediata das deposicións e  

defeccións de cans e outros animais, e no seu caso a obrigación de 

limpeza da zona ou espazo que houber resultado afectado 

 

b) Presenza e circulación de cans en parques infantís, de recreo ou lecer 

segundo o establecido na presente Ordenanza. 

 

c) O baño de animais en fontes ornamentais, estanques ou similares e beber 

directamente das fontes de auga potable. 

 

d) A permanencia continuada de animais no interior do vehículo, e en todo 

caso a súa permanencia en vehículo estacionado en máis dunha hora. 

 

e) O transporte de animais con vulneración das disposicións contidas nesta 

ordenanza. 

 

f) Manter aos animais atados a un lugar fixo ou limitar de forma duradeira o 

movemento necesario para eles. 

 

g) A non vacinación  antirrábica ou a non realización de tratamentos 

declarados obrigatorios. 

 

h) A negativa para facilitar información, documentación ou prestar 

colaboración cos servizos municipais, así como a subministración de 

información ou documentación falsa. 

 

i) A reincidencia na comisión de infraccións de carácter leve. Existe 

reincidencia cando o responsable da infracción fose sancionado mediante 

resolución forme pola comisión de máis dunha infracción leve nos seis 

meses anteriores. 

27.4. Constitúen infraccións de carácter moi grave: 

a) Transportar cans en vehículos particulares de forma que se perturbe a 

actuación do condutor ou se comprometa a seguridade do tráfico 

 

b) Permitir a entrada ou permanencia de cans en locais ou vehículos 

destinados á fabricación, venda, alimentación, transporte ou manipulación 

de alimentos onde non se atope debidamente sinalizado nos termos que 

se recollen na presente ordenanza. 

 

c) Introducir ou manter cans en locais ou recintos de espectáculos públicos, 

deportivos e culturais e en piscinas ou lugares de baño público. 
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d) Non facilitar o dono dun can que mordese a unha persoa, os datos que lle 

requira a persoa agredida ou as autoridades competentes. 

 

e) Non cumprir as prescricións de carácter sanitario. 

 

f) Deixar soltos en espazos exteriores animais daniños ou feroces. 

 

g) Non proporcionar ou facilitar a un animal o tratamento adecuado, cando 

presuntamente padeza algún tipo de enfermidade ou  epizootia. 

 

h) Abandonar animais mortos así como o seu depósito nos lixos domiciliarios 

e en calquera clase de terreos, ríos, sumidoiros ou rede de sumidoiros, 

así como a súa  inhumación e incineración non autorizada. 

 

i) Non presentar ao animal a observación  antirrábica, tras causar leste unha 

agresión 

 

j) e ser requirido para iso. 

 

k) A reincidencia en infraccións graves. 

 

Artigo 28. Sancións 

28.1. A vulneración dos mandatos contidos nesta norma será sancionada con 

multa pecuniaria por importe de: 

a) As infraccións leves, apercibimento ou sanción económica de 100 a 500 

euros. 

b) As graves, con multas de 501 a 5.000 euros. 

c) As moi graves, con multas de 5.001 a 30.000 euros. 

28.2. Non terá carácter de sanción a confiscación provisional daquel animais 

obxecto de  comiso, de venda ambulante e outros supostos de comisión de 

infraccións graves ou moi graves. 

28.3. A resolución sancionadora poderá comportar a confiscación definitiva, 

clausúraa de establecementos e explotacións, e a suspensión temporal ou a 

revogación da licenza para tenencia de animais potencialmente perigosos. 

28.4. Nos supostos nos que as infraccións puidesen ser constitutivas de delito 

ou falta, a autoridade competente poderá acordar a intervención provisional dos 

animais ata tanto se determine o destino dos mesmos. 

28.5. Cando se comprobe a imposibilidade dunha persoa para cumprir as 

condicións de tenencia contempladas na presente ordenanza, deberá darse 
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conta ás autoridades xudiciais pertinentes, a efectos da súa incapacitación para 

a tenencia de animais. 

No caso de que uns mesmos feitos sexan constitutivos de dous ou máis 

infraccións administrativas tipificadas en distintas normas impoñerase a sanción 

de maior contía. 

28.6. A imposición das sancións será compatible coa esixencia ao infractor da 

reposición da situación alterada ao seu estado orixinario, así como a 

indemnización polos danos e prexuízos causados polos feitos sancionados. 

Artigo 29. Responsabilidade 

A responsabilidade polas infraccións cometidas ao disposto na presente norma 

recaerá directamente sobre o autor do feito en que consista a infracción, sen 

prexuízo da responsabilidade que en todo caso corresponde ao propietario do 

animal, titular do establecemento ou do correspondente medio de transporte. A 

imposición de calquera sanción prevista nesta ordenanza non exclúe 

responsabilidade civil e penal e a eventual indemnización de danos e prexuízos 

que poidan corresponder á persoa sancionada. Todo iso sen prexuízo de pasar 

o tanto de culpa ao Xulgado ou de remisión de actuacións practicadas á 

autoridade competente, cando así o determine a natureza da infracción. 

Artigo 30. Competencia e facultade sancionadora 

A competencia para sancionar no marco do disposto na presente ordenanza 

corresponde ao alcalde do Concello de Sanxenxo ou órgano municipal que 

expresamente ostente a delegación 


