ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA,
INCLOSA LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió que tingué lloc el dia díhuit de juliol de dos mil u,
aprovà l'Ordenança Municipal de Protecció i Tinença d'Animals de Companyia, inclosa la
tinença d'animals perillosos. L’acord fou publicat en el BOP núm. 192, de data 14-VIII2001. Atés que ha finalitzat el termini d'exposició al públic i no s’hi han presentat
reclamacions ni suggeriments, l’aprovació de l’ordenança ha esdevingut definitiva (BOP
núm. 272, de data 15-XI-2001).
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió que tingué lloc el dia 24 de novembre de 2009, va
aprovar inicialment la modificació de l'ordenança i hi va introduir un annex III (BOP núm.
290, de data 7-XII-2009). Després de ser sotmesa a informació pública sense que es
presentaren reclamacions, l'acord de l’aprovació ha esdevingut definitiu (BOP núm. 27, de
data 2-II-2010).
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió que tingué lloc el dia 25 d’octubre de 2016, acordà
aprovar la modificació de l’article 5, 9, 10, 12, 14, 15 i 52, i la modificació de l’annex II de
l’ordenança (BOP núm.214, de data 7-X!-2016). Després de ser sotmesa a informació
pública sense que s’hi presentaren reclamacions, l’acord de l’aprovació ha esdevingut
definitiu (BOP núm. 249, de data 29-XII-2016.
Text íntegre de l'ordenança:
La presència d'animals de diverses espècies en el nucli urbà i a l’extraradi del Municipi,
planteja a l'Ajuntament un gran nombre de problemes higiènics, sanitaris, econòmics,
mediambientals i és causa freqüent de conflictes veïnals.
D'altra banda, és important considerar que els animals tenen un dret i han de rebre un
tracte digne i correcte que, en cap cas, supose unes males condicions higienicosanitàries
contràries a la seua espècie i grau de desenvolupament. A més a més, cada vegada hi ha
una major demanda, per part de la societat, de respecte als animals.
CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D'ACTUACIÓ
ARTICLE 1. OBJECTE
Aquesta ordenança té la finalitat de protegir i establir la normativa específica que
assegure una tinença d’animals de companyia compatible amb la higiene, la salut pública,
la convivència veïnal i la seguretat de persones i béns, així com garantir als animals la
protecció deguda i un bon tracte.
ARTICLE 2 . ÀMBIT D’APLICACIÓ
1. Aquesta ordenança serà de compliment obligat dins el terme municipal de Quart de
Poblet i afectarà tota persona física o jurídica que, com a propietari, venedor, cuidador,
ensinistrador, domador, encarregat, membre d’associació protectora d’animals, membre
de societat de colombaires, ornitologia o similars, es relacione amb animals; i també
qualsevol altra persona que es relacione amb aquests de forma permanent, ocasional o
accidental.
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2. Aquesta ordenança s’aplicarà als animals de companyia i als animals potencialment
perillosos.
3. Es consideren animals de companyia tots els artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, aus i
mamífers, la comercialització o tinença dels quals no estiga prohibida per la normativa
vigent, i que es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure amb les persones amb fins
educatius, socials o lúdics sense cap activitat lucrativa. En especial serà d’aplicació a les
subespècies i varietats de gossos i gats.
4. Es consideren animals potencialment perillosos tots els que, tot i ser utilitzats com a
animals domèstics, de companyia o de vigilància, independentment de la seua
agressivitat, pertanyen a espècies o races que tinguen la capacitat de causar mort o
lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses. En particular, i sense
perjudici del que disposen les normes estatals o autonòmiques al respecte d’això, es
consideren animals potencialment perillosos, a l’efecte de l’aplicació d’aquesta ordenança,
els que es recullen en l’annex I i II.
5. Queden fora de l’àmbit d’aquesta ordenança: la protecció i conservació de la fauna
silvestre autòctona i de les espècies d’aprofitament piscícola i cinegètic, els animals
d’experimentació, la protecció dels quals estiga regulada per la legislació espanyola o les
normes comunitàries, i els que es crien, amb finalitat lucrativa i en l’àmbit d’una activitat
mercantil, industrial o comercial per a obtenir-ne carn, pell o qualsevol altre producte útil
per a l’home.
CAPÍTOL II: DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA I OBLIGACIONS DELS
PROPIETARIS
ARTICLE 3. CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA TINENÇA D’ANIMALS
1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que es troben en habitatges
urbans i altres immobles, ja es destinen a residència habitual o no, o bé es troben en
zones urbanes, urbanitzables o no urbanitzables, han d’allotjar-los en instal·lacions
adequades per a proporcionar-los les atencions, la vigilància i la dedicació necessària
d’acord amb les seues necessitats etològiques segons la raça i l’espècie, i prendre les
mesures higienicosanitàries pertinents, així com les necessàries per a obtindre l’absència
de riscs i molèsties que puguen alterar la pau o descans dels veïns o altres persones.
2. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a proporcionar
l’alimentació necessària per al seu desenvolupament i han de complir amb els processos
de vacunació o tractaments obligatoris que decrete l’Estat, la Generalitat Valenciana o la
Corporació.
3. El propietari, criador o tenidor d’un animal que agredisca a persones o a uns altres
animals i els cause ferides per les mossegades, serà responsable de fer que l’animal siga
sotmés a reconeixement d’un veterinari en exercici lliure de la professió, en dues
ocasions, dins dels 10 dies següents a l’agressió. Aquest reconeixement tindrà la finalitat
de comprovar la presència o absència de símptomes de ràbia en l’animal.
4. En el cas d’incompliment de les obligacions que estableixen els paràgrafs anteriors,
l’Ajuntament podrà disposar l’internament o aïllament de l’animal en un establiment
adequat a càrrec dels propietaris i prendre qualsevol mesura addicional necessària.
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ARTICLE 4. TINENÇA EN DOMICILIS PARTICULARS
1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia han de prendre les mesures
oportunes per evitar que els animals produïsquen molèsties freqüentes (soroll, olors,...) al
veïnat. Els propietaris podran ser denunciats si els animals causen molèsties de manera
continua durant el dia o habitualment a la nit.
2. Els gossos i gats no poden estar habitualment en les terrasses dels pisos, balcons,
patis de llums i terrat dels immobles; han de passar la nit a l’interior de l’habitatge o en
zona de refugi. Els seus propietaris podran ser denunciats si l’animal està a la intempèrie,
en condicions climatològiques adverses a la seua pròpia naturalesa, o si el seu lloc de
refugi les empitjora.
3. Els propietaris de gossos i gats, no utilitzaran les terrasses, balcons o qualsevol lloc
comunitari dels edificis per a les defecacions de l’animal.
ARTICLE 5. ESPÈCIES I NOMBRE D’ANIMALS
1. El nombre d’animals que poden ser allotjats en cada domicili immoble podrà limitar-se
per l’autoritat municipal en virtut d’informes tècnics raonats, atenent les característiques
de l’habitatge i la biomassa dels animals allotjats.
2. Quan el nombre d’animals sobrepasse el límit –tres per espècie–, amb caràcter
general, excepte els d’escassa entitat (peixos, ocells, etc), caldrà la prèvia autorització
municipal per a posseir-los.
3. La tinença d’animals en el nucli urbà, nuclis d’habitatges o en zones classificades pel
planejament general com de sòl urbà residencial, considerats no domèstics, de ramaderia
o de corral, quadra o estable, encara que el seu nombre no siga superior a un, i la seua
finalitat no siga mercantil, sinó merament lúdica o d’oci, i sempre que es presenten
queixes o denúncies expresses pels veïns per la falta d’observança de les mesures
higienicosanitàries, de salubritat o ornament públic, i de protecció mediambiental, estarà
prohibida.
Si els propietaris dels animals a què fa referència el paràgraf anterior, incomplien les
mesures que es decreten a l’efecte de la seua evacuació i depòsit en establiments
adequats, l’Ajuntament podrà dictar ordre d’execució subsidiària per a l’efectivitat del
compliment del que disposa aquesta ordenança.
ARTICLE 6. US D’ASCENSORS I ELEMENTS COMUNS
La pujada o baixada d’animals de companyia en els ascensors i serveis similars es farà de
forma que no coincidisca amb l’ús per altres persones, si aquestes així ho exigien, tret
dels casos dels gossos-guia. En qualsevol cas, es respectaran les normes internes de
convivència de cada comunitat de propietaris
Quan els animals de companyia isquen del domicili, en els llocs comuns (escala, pati, etc.)
han d’estar en tot moment sota el control del propietari per mitjà d’una corretja o cadena
resistent; els perillosos amb el boç posat.
ARTICLE 7. POTESTATS DE L’ADMINISTRACIÓ
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En qualsevol cas, quan l’autoritat competent decidisca, amb l’informe previ dels serveis
veterinaris competents, que no es tolerable l’estada d’animals en un habitatge o local, els
propietaris els han de desallotjar, i si no ho feien voluntàriament després de ser requerits a
fer-ho, ho faran els Serveis Municipals a càrrec d’aquells, sense perjudici de l’exigència de
la responsabilitat corresponent.
Igualment, l’Ajuntament, per si mateix o per mitjà d’associacions de protecció i defensa
d’animals, podrà confiscar o ordenar l’aïllament dels animals de companyia en casos de
maltractaments o de tortura o que presente símptomes d’agressió física o desnutrició.
Caldrà adoptar les mateixes mesures quan s’haja diagnosticat que pateixen malalties
transmissibles a l’home o a altres animals, siga per a sotmetre’ls a un tractament curatiu
adequat o per a sacrificar-los, si era necessari, amb l’informe previ del Servei Veterinari
competent. Tot això serà a compte del propietari.
ARTICLE 8. DE L’ABANDONAMENT D’ANIMALS DE COMPANYIA
1. Els animals aparentment abandonats o vagabunds, han de ser arreplegats i conduïts al
Centre d’Acollida, on seran retinguts fins que siguen recuperats o cedits. En cas que
generen problemes de salut o perill públic, podrien ser sacrificats.
2. Els animals silvestres autòctons catalogats que es troben abandonats, han de ser
entregats, al més prompte possible, als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi
Ambient. Els animals silvestres al·lòctons, en el cas que tinguen identificació, s’ha de
comprovar la legalitat de la seua possessió abans d’entregar-los. En el cas que no en
tinguen, d’identificació, o que se’n comprove la il·legalitat de la possessió, han de ser
entregats als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
3. Si l’animal està identificat, es notificarà al propietari que disposarà d’un termini de 10
dies per a recuperar-lo, comptadors a partir de la data de la seua comunicació, amb el
pagament previ de les despeses corresponents de la manutenció, i atencions sanitàries.
4. Els gossos que circulen en poblacions o vies interurbanes desproveïts de collar o sense
cap identificació, que no són conduïts per cap persona, o el seu propietari no té la
corresponent targeta sanitària, seran recollits pels serveis municipals o entitat
col·laboradora. S’estableix un termini de 10 dies perquè puguen ser recuperats per la
persona que acredite ser-ne la propietària, amb el pagament previ de les despeses de la
seua manutenció i atencions sanitàries, així com la presentació de la targeta sanitària
corresponent. Si transcorre el termini esmentat i el propietari no ha comparegut, es
considerarà que l’animal ha sigut abandonat i es permetrà que els animals puguen ser
adoptats per altres persones i, en última instància, li serà aplicada l’eutanàsia.
c) NORMES ESPECÍFIQUES PER A GOSSOS I ANIMALS POTENCIALMENT
PERILLOSOS.
ARTICLE 9: IDENTIFICACIÓ I CENS
1. Els propietaris i posseïdors de gossos estan obligats a identificar-los mitjançant tatuatge
o sistema d’identificació electrònica (microxip o transponder), sistemes que estableix el
Decret 158/1996, de 13 d’agost. Ambdues actuacions han de ser executades
necessàriament per un facultatiu veterinari.
2. Els propietaris de gossos estan obligats a inscriure’ls en el Cens Caní Municipal, dins
del termini màxim de tres mesos des del naixement, o d’un mes des de l’adquisició, o als
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tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança. La documentació per a censar
l’animal, li serà facilitada pel Departament de Sanitat.
3. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia inscrits al Cens Caní Municipal o
en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos Municipal, han de notificar, en el
període de 15 dies, la baixa per mort, cessió, venda, canvi de residència de l’animal, canvi
en el sistema o codi d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que
hi figuren.
4. En el cas de desaparició d’animals inscrits (Cens Caní o RAPP), la comunicació ha de
fer-se en un termini màxim de 48 hores.
5. Els gossos han de portar la identificació censal (xapa) permanentment.
6. En tots els casos s’ha de demostrar que la possessió s’ha dut a terme sense violar la
legislació vigent. Després d’haver vençut els terminis de l’apartat segon, no es
reconeixerà la propietat sobre l’animal, si aquest no ha estat inscrit en els esmentats Cens
Caní o RAPP.
ARTICLE 10: TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
1. La tinença d’animals potencialment perillosos per persones que residisquen o que
despleguen una activitat de comerç o ensinistrament en aquest municipi, requerirà
l’obtenció prèvia d’una LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA atorgada per l’Ajuntament.
2. La persona interessada presentarà la sol·licitud de llicència en l’Ajuntament, abans de
l’adquisició, possessió o custòdia de l’animal, llevat que la seua tinença fóra anterior a
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, o bé en el cas que el seu responsable canvie de
residència. Per a obtindre la llicència, són necessaris els requisits següents:
a) Ser major d’edat.
b) No estar incapacitat per a proporcionar les atencions necessàries a l’animal.
c) No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o
contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda
armada o narcotràfic.
d) No haver estat sancionat per infraccions en matèria de tinença d’animals.
e) Certificació d’aptitud psicològica, que ha de ser acreditada mitjançant certificat estés
per un psicòleg titulat dins dels tres mesos anteriors a la data de sol·licitud de la llicència
administrativa.
f) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil amb una
cobertura no inferior a 120.202’42 euros, que cobrisca la responsabilitat civil del propietari
o posseïdor pels possibles danys materials o físics que l’animal puga causar a tercers.
g) Ubicació de locals o habitatges on allotjaran els animals, tot indicant les mesures de
seguretat adoptades per a evitar que els animals puguen eixir sense la deguda vigilància
dels seus responsables, o bé puguen accedir persones sense la presència i control
d’aquests.
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En el cas d’animals de la fauna salvatge inclosos a l’annex I, l’obtenció de la llicència
estarà condicionada a la presentació d’una memòria descriptiva, en la qual s’analitzen les
característiques tècniques de les instal·lacions i es garantisca que són suficients per a
evitar l’eixida i/o fugida dels animals. Aquesta memòria ha d’estar subscrita per un tècnic
competent en exercici lliure professional.
Els posseïdors de gossos inclosos en l’annex II, han de prendre les mesures necessàries
per a mantenir-los en espais suficientment segurs i inaccessibles per als ciutadans.
3. La llicència administrativa per la possessió d’animals perillosos tindrà una vigència de 5
anys. Caldrà sol·licitar-ne la renovació abans que transcórrega el període esmentat i
caldran els mateixos requisits per a concedir-la.
ARTICLE 11. REGISTRE D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
1. Sense perjudici del funcionament d’altres registres o censos municipals d’animals de
companyia, aquest Ajuntament disposarà d’un registre especial destinat a la inscripció de
tots els animals potencialment perillosos que residisquen en aquest municipi.
2. Els titulars de les llicències que es regulen en l’article anterior, tenen l’obligació de
sol·licitar la inscripció dels animals que es troben sota la seua custòdia, en el Registre
d’Animals Potencialment Perillosos d’aquest municipi, dins dels 15 dies següents a la data
de l’obtenció de la corresponent llicència, o bé, en el mateix termini, des que es troben
sota la seua custòdia animals d’obligada inscripció.
En cas d’ometre la sol·licitud d’inscripció en el termini indicat, sense perjudici de l’aplicació
de les sancions corresponents, l’Ajuntament, amb la informació obtinguda amb la
sol·licitud de la llicència, farà d’ofici la inscripció corresponent.
Així mateix, durant el termini màxim de 15 dies, els responsables d’animals inscrits en el
Registre han de comunicar qualsevol canvi de residència permanent o de més de tres
mesos, l’esterilització, la malaltia o la mort de l’animal, així com qualsevol incidència
destacable relacionada amb el comportament o situació de l’animal; sense perjudici que
l’Administració, d’ofici, duga a terme l’anotació de les circumstàncies de què tinga
coneixement pels seus mitjans, per la comunicació d’altres autoritats o per les denúncies
de particulars.
Tot això sense perjudici que es notifique d’immediat a les autoritats administratives o
judicials competents, qualsevol incidència o capítol de violència que conste al Registre
perquè la valore i, si escau, adopte les mesures cautelars o preventives que es
consideren necessàries.
3. Totes les altes, baixes o incidències que s’inscriguen en el Registre Municipal, han de
ser immediatament comunicades al RIVIA (Registre Informatitzat Valencià d’Identificació
Animal), que depén de la Comunitat Autònoma.
ARTICLE 12. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT CIUTADANA
HIGIENICOSANITÀRIES DELS ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
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Els propietaris, criadors o posseïdors dels animals que es troben sota la seua custòdia,
tindran les obligacions següents:
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1. Complir totes les normes de seguretat ciutadana establides en la legislació vigent i en
particular les que s’assenyalen a continuació, de manera que garantisquen l’òptima
convivència d’aquests animals amb els éssers humans i amb altres animals i s’eviten
molèsties a la població:
a) Els locals o habitatges que allotgen APP han de reunir les mesures de seguretat
necessàries, en la seua construcció i accés.
Els propietaris dels immobles esmentats, a fi d’evitar que els animals puguen eixir sense
la vigilància dels seus responsables, han de fer les obres i els treballs necessaris per a
mantenir-los, en tot moment, en les condicions imprescindibles de seguretat adequades a
l’espècie i la raça dels animals. Aquest requisit serà imprescindible per a obtenir les
llicencies administratives que es regulen en aquesta ordenança.
Així mateix, a fi d’evitar que puguen accedir persones als mencionats immobles en
absència dels seus responsables, han d’estar degudament senyalitzats mitjançant un
cartell ben visible, en tots els seus accessos, amb l’advertiment que hi ha un animal
potencialment perillós, tot indicant-ne l’espècie i la raça.
b) La presència i la circulació en espais públics, que es reduirà exclusivament als gossos,
ha de ser sempre vigilada i controlada pel titular de la llicència, amb el compliment de les
normes següents:
- Els animals han d’estar en tot moment proveïts de la identificació corresponent i de la
xapa censal.
- Serà obligatori l’ús de corretja o cadena de menys de 2 metres de llarg i no extensible,
així com un boç homologat i adequat per a la seua raça, de manera que
impossibilite l’obertura de la mandíbula per a mossegar.
- En cap cas no podran ser conduïts per menors d’edat.
- Caldrà evitar que els animals s’acosten a les persones a una distància inferior a 1 metre,
llevat de consentiment exprés d’aquelles, i en qualsevol cas, als menors de 18 anys, si
aquests no van acompanyats d’una persona adulta.
- Caldrà evitar qualsevol incitació als animals per arremetre les persones o altres animals.
ARTICLE 13: DELS GOSSOS GUARDIANS
Els gossos guardians de solars, obres o qualsevol altra propietat, han d’estar sota la
responsabilitat dels seus propietaris, en recintes suficientment segurs i inaccessibles per
als ciutadans, on no puguen causar danys a les persones o coses i en els quals s’han
d’instal·lar cartells, en llocs ben visibles, que n’advertisquen de la presència.
En tot cas, en els espais oberts a la intempèrie, s’ha d’habilitar una caseta o refugi
adequat que protegisca l’animal de la climatologia.
Els gossos guardians han de tindre més de sis mesos d’edat, no podran ser femelles ni
estar permanentment lligats i, quan ho estiguen o ho hagen d’estar temporalment, el mitjà
de subjecció els ha de permetre llibertat de moviments. En aquests casos, es disposarà
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d’un recipient fàcilment a l’abast i que no puga ser bolcat, amb aigua potable neta i
menjar.
CAPÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS EN LA CIUTAT
ARTICLE 14. CONDICIONS EN LA VIA PÚBLICA
1. Qualsevol animal de companyia que circule per la via pública ha d’anar acompanyat o
conduït per una persona.
2. Els gossos han d’anar proveïts d’un collar i conduïts amb cadena o cordó resistent. En
el collar figurarà la placa censal municipal. També han d’anar proveïts de la targeta
sanitària.
3. Els gossos inclosos a l’annex II han d’anar proveïts de boç, que impedisca l’obertura de
la mandíbula per a mossegar, i subjectats a una corretja curta, amb un màxim de dos
metres i no extensible, que permeta el domini de l’animal en qualsevol moment.
4. Si, pel fet de portar l’animal solt per una zona de trànsit, es produïra un accident, el
propietari o l’acompanyant de l’animal en serà considerat responsable, tant si el perjudicat
és l’animal com si ho són tercers.
5. Queda prohibit l’accés de gossos i altres animals de companyia en aquelles areneres,
zones de jocs infantils, zones d’aparells biosaludables o en aquelles zones que delimite
expressament l’Ajuntament.
6. Els gossos i altres animals de companyia podran accedir als jardins públics sempre
que complisquen els punts 1 al 5 d’aquest article.
ARTICLE 15. ZONES D’ESBARGIMENT
Els gossos i altres animals podran anar solts per les zones que autoritze o delimite
l’Ajuntament, acompanyats dels seus amos o responsables, sempre que no siguen
agressius amb les persones ni amb altres animals.
Cal assenyalar que en els últims anys s’han dut a terme diverses zones d’esbargiment en
el municipi, incloses en l’annex IV:
1) Carrer Tribunal de les Aigües
2) Pícnic La Pinadeta
3) Carrer de Trafalgar
4) Parc Riu Túria, baixada del riu
5) Parc Riu Túria, per plaça Pinzón
6) Plaça Sant Rafael
7) Carrer Peset Aleixandre
8) Carrer Jaime Balmes
9) Parc per a gossos del carrer Roll de les Eres
ARTICLE 16. EXCREMENTS DE GOSSOS, GATS I D’ALTRES ANIMALS.
1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que conduïsquen gossos i altres
animals impediran que aquests en depositen els excrements en les vies públiques
(voreres, jardins, passeigs, llocs de joc) i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit
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de vianants. Perquè evacuen s’utilitzaran les zones que s’hi assenyalen (pipicans)
repartides pel municipi. Si no hi ha zones assenyalades, caldrà conduir-los fins a la
calçada, al costat del rastell, el més a prop possible de l’albelló o de l’embornal del
clavegueram; i el propietari de l’animal està obligat a arreplegar-los després.
2. En el cas que els excrements queden depositats en llocs no permesos (voreres, zones
per a vianants, etc) el conductor de l’animal està obligat a arreplegar-los i retirar-los i, fins
i tot, a netejar la part de la via pública que haja estat afectada i a depositar-los en
papereres o contenidors de fem. En cas d’infracció d’aquesta norma, els agents de
l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona que conduïsca el gos perquè
els hi retire, i podran imposar-li la sanció pertinent.
ARTICLE 17. TRASLLAT D'ANIMALS EN TRANSPORT PRIVAT
El transport d'animals en vehicles particulars s'efectuarà de manera que no puga ser
pertorbada l'acció del conductor, es comprometa la seguretat del trànsit o els supose
condicions inadequades des del punt de vista etològic o fisiològic. Han d'anar allotjats a la
part posterior del vehicle i s’ha d’evitar que molesten el conductor.
Si el conductor d'un vehicle atropella un animal, tindrà l'obligació de comunicar-ho
immediatament a les autoritats municipals i, pels seus propis mitjans, traslladar-lo a la
clínica veterinària més pròxima, si el propietari de l'animal, si en té, no es troba en el lloc
de l'accident.
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ARTICLE 18. TRASLLAT D'ANIMALS EN TRANSPORT PÚBLIC
1. Els gossos guia i els de seguretat podran circular lliurement en els transports públics
urbans, sempre que vagen acompanyats pel seu propietari o agent de seguretat i
gaudisquen de les condicions higienicosanitàries i de seguretat que preveu l'ordenança.
2. A excepció del que s’ha exposat en el paràgraf anterior, els conductors o encarregats
dels mitjans de transport públic podran prohibir el trasllat d'animals quan consideren que
poden ocasionar molèsties als altres passatgers. També podran indicar un lloc determinat
en el vehicle per a l'acomodament de l'animal sempre que hi haja un lloc específic destinat
per al seu transport. En tot cas, podran ser traslladats en transport públic tots aquells
animals menuts que viatgen dins de cistelles, bosses, gàbies o recipients, en les
condicions d'higiene i seguretat oportunes i amb la documentació corresponent.
3. L'admissió d'animals de dimensió reduïda en els taxis quedarà a l'arbitri del seu titular i
sempre condicionada al fet que siguen sostinguts pels seus propietaris de manera que no
ocupen els seients.
ARTICLE 19. GOSSOS GUIA O PIGALLS
Els gossos guies dels invidents, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret de 7 de
desembre de 1983, podran viatjar en tots els mitjans de transport públic urbà i tindre
accés als locals, llocs i espectacles públics sense pagament de suplements, quan
acompanyen l'invident, a qui serveixen de pigall, sempre que complisquen el que aquell
article estableix, especialment respecte al distintiu oficial, o durant el període
d'ensinistrament, que han d’acreditar degudament.
ARTICLE 20. LOCALS D'ALIMENTACIÓ
1. A excepció del que s’ha exposat per als gossos pigalls, queda prohibida la presència o
entrada de gossos, gats i altres animals en qualsevol classe de locals destinats a la
fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments. Aquests
establiments, si disposen d'un espai exterior o interior adequat, podran col·locar algun
dispositiu amb anelles que permeta subjectar els animals mentre es fan les compres.
2. Els gossos de guarda d'aquests establiments només podran entrar en les zones on
estiguen els aliments en els casos estrictament necessaris i acompanyats pel personal de
seguretat que, alhora que fa el seu treball, vetlarà per les condicions higièniques
d'aquestes zones
ARTICLE 21. ESTABLIMENTS PÚBLICS
A excepció del que s’ha exposat per als gossos guia, els propietaris d'establiments públics
de qualsevol classe, com són hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, a
criteri seu, podran prohibir l'entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en els
seus establiments, prohibició que assenyalaran visiblement a l'entrada. Si n’hi ha,
d’autorització, per a l'entrada i permanència, s'exigirà que els animals estiguen
degudament identificats, i que els gossos tinguen el boç col·locat i els porten nugats amb
una corretja o cadena.
ARTICLE 22. LOCALS D'ESPECTACLES
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1. A excepció del que s’ha exposat per als gossos guies, queda expressament prohibida
l'entrada i permanència d'animals en locals d'espectacles públics, esportius i culturals,
llevat d’aquells en què siguen imprescindibles per l'especial naturalesa dels locals.
2. Igualment, es prohibeix la circulació o permanència de gossos, gats i altres animals en
les piscines públiques durant la temporada de banys
ARTICLE 23. EXPOSICIÓ D'ANIMALS SALVATGES
L'exposició ocasional d'algun animal de la fauna salvatge en locals públics i/o privats ha
de ser expressament autoritzada, i requerirà el compliment de les degudes condicions de
seguretat, higiene i total absència de molèsties i perills. D'altra banda, els propietaris de
l'animal han d'estar en possessió de la documentació específica.
ARTICLE 24. ALIMENTACIÓ D'ANIMALS EN VIA PÚBLICA
Es prohibeix donar de menjar als gats, coloms i altres ocells, i a qualsevol altre animal que
visca en llibertat a la ciutat, tret que l'Alcaldia, amb l’audiència prèvia de les entitats
interessades, autoritze expressament quins animals i en quines circumstàncies poden ser
alimentats pels ciutadans en els espais públics.
CAPÍTOL IV. DELS SERVEIS MUNICIPALS
ARTICLE 25. CENS CANÍ MUNICIPAL I REGISTRE D’APP
1. L'Ajuntament crearà i mantindrà un Cens Caní Municipal que, coordinat amb el registre
d'àmbit supramunicipal (RIVIA), permeta una fàcil identificació de l'animal i del seu
propietari. Inclourà, com a mínim, les dades següents: dades personals del propietari, les
característiques de l'animal que en facen possible la identificació (raça i sexe de l'animal) i
el sistema d'identificació implantat, el seu lloc habitual de residència, especificant si està
destinat a conviure amb els éssers humans o si, pel contrari, tenen finalitats distintes com
ara la guarda, protecció o qualsevol altra que s'hi assenyale.
Aquest sistema facilitarà la troballa i identificació de l’animal, en cas de pèrdua,
extraviament, o furt.
La inscripció en el cens té una finalitat de control i d’informació, sense que se’n derive cap
obligació econòmica.
Les clíniques veterinàries, les associacions protectores i de defensa d’animals, els
establiments de cria i venda d’animals i, en general, qualsevol professional o entitat
legalment constituïda, col·laboraran amb l’Ajuntament en el censament dels animals que
tracten, venguen o donen.
2. Hi haurà també un Registre específic d’Animals Potencialment Perillosos, inclosos en
l’annex I i II, classificats per espècies, en el qual es faran constar les dades personals del
tenidor, les dades dels animals i es recolliran les incidències.
Els veterinaris clínics de la ciutat tenen l’obligació de notificar a l’Ajuntament els casos de
lesions i traumatismes atesos i produïts per agressions entre gossos.
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Els nuclis zoològics del municipi tenen l’obligació de declarar a l’Ajuntament les dades
d’identificació dels animals, les espècies i les races dels quals estiguen incloses en
l’annex I i II, una vegada realitzada la transacció comercial.
ARTICLE 26. SERVEI MUNICIPAL CENTRE RECOLLIDA D'ANIMALS
L'Ajuntament disposarà d'un Centre de Recollida d'Animals per a fer-se càrrec dels
animals abandonats o vagabunds. Aquest centre disposarà de personal amb la
necessària preparació i les instal·lacions adequades i/o concertarà la realització dels
servei esmentats amb associacions de protecció i defensa dels animals o amb altres
entitats autoritzades per a tal finalitat.
Els animals de companyia vagabunds o abandonats trobats en el terme municipal, seran
arreplegats pel Servei de Recollida Municipal corresponent i ingressats en el Centre de
Recollida d'Animals. Aquest servei actuarà per pròpia iniciativa i planificació, o per
denúncies dels ciutadans.
ARTICLE 27. INGRÉS EN CENTRE DE RECOLLIDA D'ANIMALS.
1. L'Ajuntament, amb un informe tècnic previ del servei veterinari competent, podrà per
raó de sanitat animal o salut pública, ordenar l'internament i/o aïllament dels animals als
quals se’ls haja diagnosticat una malaltia transmissible o una altra malaltia zoonòtica,
d'especial gravetat per a l'home o per a qualsevol altre animal, per al seu tractament
curatiu o sacrifici, sense cap indemnització, si era necessari o convenient. Totes les
despeses serien a compte del propietari.
2. Igualment, l'Ajuntament, per si mateix o a través d'associacions protectores i de
defensa d'animals, podrà confiscar o ordenar l'aïllament dels animals de companyia en
casos de: maltractaments, tortura o que presenten símptomes de desnutrició, i aquells
animals que presenten clars antecedents d'agressivitat cap a l'entorn humà, siga per a
sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat o per a sacrificar-los si fóra necessari, amb un
informe previ del servei veterinari competent. Tot això seria a compte del propietari.
3. Quan un animal ingresse per manament de les autoritats competents, l'ordre d'ingrés
ha de precisar el temps de retenció a què ha de ser sotmés i la causa. Seran
responsables del pagament de les taxes i despeses originades, el propietari dels animals i
l'òrgan o autoritat que n’haja ordenat l’ingrés.
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ARTICLE 28. DONACIÓ DE GOSSOS, GATS I CADELLS
Els propietaris de gossos, gats o dels seus cadells que no desitgen continuar posseint-los,
podran donar-los al Centre de Recollida d'Animals, abonant les taxes corresponents. A
l’efecte d’això, han de contactar amb l'Ajuntament.
ARTICLE 29
El servei de vigilància, inspecció, autorització, recollida d'animals abandonats així com la
tinença, en general d'animals de companyia, podran ser objecte d'una taxa fiscal.
ARTICLE 30. ENTREGA D'ANIMALS EXTRAVIATS
Abans de fer l’entrega de qualsevol animal que no es trobe identificat a qui acredite ser-ne
el propietari, es procedirà a la implantació del corresponent xip identificatiu i a l'atenció
sanitària que necessite i seran a compte del receptor les despeses que això origine.
CAPÍTOL V. NORMES PER A LA TINENÇA D'ALTRES ANIMALS
ARTICLE 31. CRIANÇA DOMÈSTICA
La criança domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs en domicilis
particulars, tant si és en terrasses, balcons, terrats, o patis, està sotmesa a l’autorització
municipal prèvia. L'atorgament d’aquesta queda condicionada al fet que les
circumstàncies d'allotjament, l'adequació de les instal·lacions i el nombre d'animals ho
permeten, tant en l'aspecte higiènicosanitari, com per la inexistència de molèsties
verificades i/o perills per als veïns, per a les persones que allí conviuen o per a altres
persones
CAPÍTOL VI: ESTABLIMENTS DE CRIA I VENDA D'ANIMALS
ARTICLE 32. VENDA AMBULANT
Es prohibeix la venda d’animals fora dels establiments autoritzats a l’efecte d’això.
ARTICLE 33. NORMES PER ALS ESTABLIMENTS
Els establiments dedicats a la cria i venda d’animals la comercialització dels quals estiga
autoritzada, han de complir, sense perjudici de les altres disposicions que els siguen
d’aplicació, les normes següents:
a) Han d’estar registrats, com a nucli zoològic, davant la Conselleria d’Agricultura, segons
disposa el Decret 1.119/1975, de 24 d’abril, i, per tant, complir el que disposa l’Ordre de
28 de juliol de 1980, i altres d’aplicació.
b) Han de dur un registre, que estarà a la disposició de l’Administració, en el qual
constaran les dades que reglamentàriament s’establisquen i els controls periòdics a què
s’hagen sotmés els animals.
c) En el cas de venda, transmissió o qualsevol altra operació relacionada amb APP, el
venedor ha d’informar el comprador que l’animal pertany a una espècie o raça classificada

13

com a potencialment perillosa, així com l’obligatorietat de complir les normes d’aquesta
ordenança i de les disposicions normatives vigents en matèria d’APP.
d) Disposaran d’instal·lacions i de mitjans que garantisquen unes bones condicions
higienicosanitàries adequades a les necessitats fisiològiques i etològiques dels animals
que allotgen.
e) Estaran dotats d’aigua potable i menjar sa, en quantitats suficients i adequades a cada
animal, llocs per a dormir i personal capacitat per a atendre’ls.
f) Disposaran d’instal·lacions adequades per tal d’evitar el contagi en casos de malaltia, o
per guardar períodes de quarantena, si escau.
g) Disposaran d’un servei de veterinari encarregat de vigilar l’estat físic dels animals i el
tractament que reben.
h) Els animals, s’han de vendre desparasitats i lliures de qualsevol malaltia, i amb el
certificat veterinari que ho acredite.
i) Disposaran d’elements per a l’eliminació higiènica de femtes i d’aigües residuals, de
forma que no comporten perill de contagi per a altres animals ni per a l’home.
j) Tindran recintes, locals i gàbies de fàcil neteja i desinfecció per a l’aïllament, segrest i
observació d’animals malalts o sospitosos de malaltia segons les necessitats fisiològiques
i etològiques de l’animal.
k) Disposaran dels mitjans idonis per a la neteja i desinfecció de locals, materials i
utensilis que estiguen en contacte amb els animals i ,si escau, dels vehicles utilitzats per
al seu transport, quan aquest siga necessari.
l) Estaran dotats dels mitjans adequats per a la destrucció o l’eliminació higiènica de
cadàvers d’animals i materials resistents o certificacions d’on els fan arribar.
m) Un cadell nascut a un establiment de criança ha de tenir contacte directe amb la mare
fins que finalitze l’etapa d’alletament.
2. Si l’animal pertany a la llista de la fauna del conveni CITES, l’interessat ha d’acreditar
que es troba en possessió de la documentació que en demostre la tinença legal, segons
que disposen els reglaments CEX relatius a l’aplicació per Espanya del conveni sobre el
comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre.
3. Si prové d’un establiment de criança legalment constituït i objecte de protecció CITES,
haurà d’adjuntar un document CITES, a fi d’acreditar-ne la procedència.
ARTICLE 34
L'Administració local vetlarà pel compliment de les normes anteriors i crearà, a l’efecte
d’això, un servei de vigilància.
ARTICLE 35
1. L'existència d'un servei veterinari dependent de l'establiment que atorgue certificats de
salut per a la venda d'animals, no eximirà el venedor de responsabilitat davant de
malalties en incubació no detectades en el moment de la venda.
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2. S'establirà un termini de garantia mínima de quinze dies per si hi ha lesions ocultes o
malalties en incubació.
ARTICLE 36
Els establiments de tractament, atenció, compravenda o allotjament d'animals, disposaran
obligatòriament de sales d'espera a fi que aquests no s’estiguen a la via pública, ni a les
escales, portals, etc., abans d'entrar en els establiments esmentats. Els seus titulars seran
responsables de la neteja de totes les brutícies originades dins o fora del local pels
animals que hi accedisquen.
CAPÍTOL VII: ESTABLIMENTS PER AL MANTENIMENT D'ANIMALS
ARTICLE 37
Les residències, les escoles d'ensinistrament, les dules, els albergs, els centres d'acollida
tant públics com privats, i altres instal·lacions creades per a mantindre els animals de
companyia, requereixen ser declarats Nuclis Zoològics per la Conselleria d'Agricultura,
com a requisit imprescindible per al seu funcionament.
ARTICLE 38
1. Cada centre portarà un registre amb les dades de cada un dels animals que hi
ingressen i de les persones propietàries o responsables. Aquest registre estarà a la
disposició de l'autoritat competent, sempre que aquesta ho requerisca.
2. L'Administració competent determinarà les dades que han de constar en el registre, que
inclouran com a mínim ressenya completa, certificat de vacunació i desparasitacions, i
estat sanitari en el moment del depòsit, amb la conformitat escrita de les dues parts.
ARTICLE 39
1. Disposaran d'un servei de veterinari encarregat de vigilar l'estat físic dels animals
residents i del tractament que reben. En el moment de l’ingrés es col·locarà l'animal en
una instal·lació aïllada, i se’l mantindrà en aquella fins que el veterinari del centre
dictamine el seu estat sanitari.
2. Serà obligació del servei veterinari del centre vigilar que els animals s'adapten a la nova
situació, que reben l'alimentació adequada, i que no es donen circumstàncies que puguen
provocar-los cap dany, adoptant les mesures oportunes en cada cas.
3. Si un animal cau malalt, el centre ho comunicarà immediatament al propietari o
responsable, si n’hi ha, el qual podrà donar l'autorització per a un tractament veterinari o
endur-se’l, excepte en casos de malalties contagioses en què s'adoptarien les mesures
sanitàries pertinents.
4. Els titulars de residències d'animals o instal·lacions similars prendran les mesures
necessàries per a evitar el contagi entre els animals residents i el malalt.
CAPÍTOL VIII: ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS
ARTICLE 40
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1. Són associacions protectores i de defensa dels animals les associacions sense ànim de
lucre, legalment constituïdes, que tinguen per principal finalitat la defensa i protecció dels
animals. Aquestes associacions seran considerades a tots els efectes com a societats
d'utilitat pública i benefici docent.
2. Les associacions de protecció i defensa dels animals, que reunisquen els requisits
determinats reglamentàriament, han d'estar inscrites en un registre creat a tal efecte, i
se’ls atorgarà el títol d’entitat col·laboradora. També s’hi podrà convenir dur a terme
activitats conduents a la protecció i defensa dels animals.
3. L’Ajuntament podrà concedir ajudes a les associacions que han obtingut el títol de
col·laboradores.
4. Les associacions de protecció i defensa dels animals, podran instar l’Ajuntament
perquè faça inspeccions en aquells casos concrets en què hi hagen indicis d’irregularitats
en matèria de defensa, protecció, higiene i salubritat animal.
ARTICLE 41
Correspon a l’Ajuntament comprovar si les societats protectores d’animals reuneixen les
condicions tècniques i higienicosanitàries i de personal exigides per a exercir l’activitat i
oferir als animals allotjats, d’acord amb els imperatius biològics de l’espècie de què es
tracte, una qualitat de vida acceptable. En cas contrari, amb un informe veterinari previ,
es clausurarà l’activitat i es prendran les mesures que es consideren oportunes amb els
animals que tinguen allotjats
CAPÍTOL IX. PROTECCIÓ DELS ANIMALS
ARTICLE 42
Es prohibeix, pel que fa als animals a què fa referència aquesta ordenança:
1. Causar-los la mort, tret dels casos de malaltia incurable o necessitat ineludible. En tot
cas, el sacrifici es farà eutanàsicament, sota control veterinari, en les instal·lacions
autoritzades. Un animal mort ha de ser tractat amb respecte.
2. Colpejar-los, maltractar-los, infligir-los qualsevol dany injustificat o cometre actes de
crueltat en contra d’aquests.
3. Fer-los qualsevol tipus de mutilació, tret de les controlades per veterinaris i només si
beneficia l’animal.
4. Situar-los a la intempèrie sense la protecció adequada davant les circumstàncies
meteorològiques.
5. Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari o que
no es corresponguen amb les necessitats etològiques i fisiològiques de la seua espècie.
6. No facilitar-los l’alimentació necessària per al seu desenvolupament i adequada a la
seua espècie, raça i edat.
7. Fer-los ingerir fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen causar-los
patiments o danys innecessaris.
8. Vendre’ls o donar-los per a experimentar a laboratoris o clíniques sense el compliment
de les garanties previstes en la normativa vigent.
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9. Vendre’ls o donar-los a menors de 18 anys i a disminuïts psíquics sense l’autorització
dels qui en tinguen la pàtria potestat o la tutela.
10. La donació d’un animal com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa
d’animals.
11. Vendre al carrer qualsevol classe d’animals vius. Exercir-ne la venda ambulant i per
correu. La cria i comercialització estarà emparada per les llicencies i permisos
corresponents.
12. Conduir animals vius suspesos cap per avall.
13. Dur-los lligats a vehicles en marxa.
14. Abandonar-los en habitatges tancats o no llogats, a la via publica, al camp, en solars,
jardins públics o privats, etc., tot produint-los la condició de vagabunds.
15. Posseir-los sense complir els calendaris de vacunacions i tractaments obligatoris.
16. La utilització d’animals en espectacles, festes populars i altres activitats (filmacions,
actes de propaganda, etc.) que impliquen crueltat o maltractament, puguen ocasionar-los
patiments o fer-los objecte de tractaments antinaturals, o utilitzar-los en instal·lacions no
legalitzades per a aquesta finalitat.
17. Dur a terme actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies, en les quals es
mate, es ferisca o es fuetege els animals i, en general, animar-los a escometre’s els uns
als altres o llançar-los a les persones o vehicles de qualsevol classe.
18. Criar-los per a la venda o vendre’ls en establiments que no posseïsquen les llicències
o els permisos corresponents i no estiguen registrats com a nuclis zoològics. Es prohibeix
la venda ambulant i per correu.
19. Posar en llibertat o introduir en el medi natural exemplars de qualsevol espècie no
autòctona (l’àrea de distribució natural de la qual incloga parcial o totalment la península
Ibèrica), que puguen suposar un impacte fort per a l’ecosistema; amb excepció de les
autoritzades administrativament en matèria de caça i pesca ( les incloses en el R.D
1118/89 15 de setembre).
20. Posseir animals salvatges sense l’autorització administrativa que pertoque, cosa que
requerirà estar en possessió de la documentació específica.
21. Abandonar-los en habitatges tancats, vies públiques, camps, solars, jardins, tot
produint-los la condició de vagabunds.
ARTICLE 43
Sense perjudici del que disposa l'article anterior d'aquesta ordenança i sempre que no es
tracte d'espècies protegides per les normes estatals i convenis internacionals, s'entendrà
com a justificades les accions encaminades al control de les poblacions animals la
proliferació de les quals resulte perjudicial o nociva. En terrenys cinegètics es requerirà
l'autorització prèvia de la Conselleria de Medi Ambient per a la seua captura.
ARTICLE 44
Es prohibeix la comercialització, venda, tinença o utilització de tots els procediments
massius i no selectius per a la captura o mort d'animals, en particular verins, esquers
enverinats, qualsevol classe de trampes, lligaments, xarxes i en general de tots els
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mètodes o arts no autoritzats per la normativa comunitària i espanyola, i pels convenis i
tractats subscrits per l'Estat espanyol.
ARTICLE 45
1. Tot sacrifici, en cas de ser necessari per malaltia o causa greu, ha de fer-se de forma
humanitària “eutanàsica”, com la injecció intravenosa de pentotal sòdic, i queda
absolutament prohibit l'ús d'estricnina o altres verins, així com procediments que
ocasionen la mort amb patiment, com la inhalació de monòxid de carboni.
2. El sacrifici, la desparasitació o l'esterilització, si escau, es farà sota control veterinari.
CAPÍTOL X. INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 46
Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança seran sancionades per l’Alcaldia
Presidència, amb la instrucció prèvia de l’expedient oportú, amb multes la graduació de
les quals tindrà en compte les circumstàncies que concórreguen en cada cas; tot això
sense perjudici de passar el tant de culpa al jutjat o la tramesa de les actuacions fetes a
les autoritats competents, quan així ho determine la naturalesa de la infracció.
El procediment sancionador s’ajustarà als tràmits establerts en els articles 133 i 137 de la
Llei de Procediment Administratiu vigent.
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ARTICLE 47
1. Les infraccions en matèries de sanitat, tipificades en la legislació específica, seran
sancionades amb les mesures i multes que s’hi fixen, d’acord amb el que disposen els
articles 32 al 37 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, i les disposicions
concordants i complementàries, fins a un màxim de dos milions i mig de pessetes.
2. Les infraccions d’aquesta ordenança es classifiquen en: lleus, greus, molt greus.
3. Les sancions a les infraccions d’aquesta ordenança, classificades en l’apartat anterior i
tipificades en els articles 53,54, i 55 d’aquest text, es sancionaran tenint en compte el
contingut de l'article 59 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i els articles
26,27 i 28 de la Llei de la Generalitat Valenciana sobre protecció dels animals de
companyia. Mitjançant procediment sancionador regulat per la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en relació amb el Reial
Decret 1398/1993, de 9 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a
l’Exercici de la Potestat Sancionadora, amb una multa per la quantitat següent:
-De 30’05 a 601’01 euros, per a les infraccions lleus.
-De 601’02 a 6.010’ 12 euros, per a les infraccions greus.
-De 6.010’13 a 18.030’36 euros, per a les infraccions molt greus.
4. En la imposició de sancions es tindran en compte, per a graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) La finalitat lucrativa il·lícita i la quantitat de benefici obtingut en la comesa de la
infracció.
b) La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa, tant a
persones com a animals.
c) La intencionalitat o negligència.
d) La reiteració o reincidència.
e) L’incompliment reiterat de requeriments previs.
ARTICLE 48
1. Les infraccions a què es refereix aquesta ordenança prescriuran en el termini de dos
mesos si són lleus, en el d’un any les greus i en el de dos anys les molt greus.
2. El termini de prescripció començarà a comptar a partir del coneixement del fet que
constituïsca la infracció per part de l’autoritat competent.
3. La prescripció s’interromprà des del moment que s’inicie el procediment, i tornarà a
comptar el termini si l’expedient es paralitza durant més de sis mesos, per causa no
imputable a la persona subjecta al procediment.
ARTICLE 49
Tindran la consideració d’infraccions lleus:
1. No adoptar les mesures oportunes per a impedir que els animals de companyia
embruten les vies o els espais públics.
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2. Posseir un animal sense complir els calendaris de vacunacions i tractaments
obligatoris.
3.La circulació d’animals per les vies públiques sense anar proveïts de collar ni conduïts
amb cadena, corretja o cordó resistent i boç, si escau.
4. La presència d’animals fora de les zones que s’autoritzen o es delimiten a l’efecte
d’això.
5. La tinença d’animals en habitatges urbans en males condicions higièniques que
atempten contra la salut pública o que ocasionen molèsties als veïns.
6. La venda d’animals de companyia a menors de 18 anys i a disminuïts psíquics sense
l’autorització de qui en tinga la pàtria potestat o la tutela.
7. La no inscripció en el Registre corresponent i el funcionament de totes aquelles
activitats relacionades amb animals que ho requerisquen, d’acord amb el que estableixen
les disposicions legals vigents.
8. Exercir la venda ambulant d’animals de companyia fora dels establiments autoritzats.
9.-La presència d’animals en tota classe de locals destinats a la fabricació, la venda,
l’emmagatzematge, el transport o la manipulació d’aliments.
ARTICLE 50
Tindran la consideració d’infraccions greus:
1. L’abandonament d’animals per part dels seus posseïdors i mantenir-los allotjats en
instal·lacions o llocs insans o insalubres.
2. La venda d’animals a centres no autoritzats per part de l’Administració.
3. Emprar, en el sacrifici d’animals, tècniques distintes a les que autoritza la legislació
vigent.
4. La no comunicació d’aparició de manifestacions epizoòtiques per part dels propietaris
de residències d’animals o de centres d’ensinistrament.
5. Alimentar els animals amb restes d’altres animals morts, que no hagen passat controls
sanitaris adequats per al seu consum.
6. No facilitar el control sanitari d’un animal agressor que haja causat lesions de qualsevol
tipus a una altra persona o animal.
ARTICLE 51
Tindran la consideració d’infraccions molt greus:
1. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que
els supose patiment o danys injustificats, així com no subministrar-los alimentació i aigua.
2. La celebració d’espectacles o altres activitats en què els animals siguen danyats, o
siguen objecte de tractaments indignes o de manipulacions prohibides, segons estableix
l’article 13 d’aquesta ordenança.
3. L’alimentació d’animals amb restes d’altres animals morts, si es demostra que aquests
pateixen malaltia infectocontagiosa i que l’infractor coneix aquesta circumstància.
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4. El subministrament als animals d’aliments i medicaments que continguen substàncies
que puguen causar-los patiments o danys innecessaris.
ARTICLE 52
1. L’Ajuntament de Quart podrà retirar els animals objecte de protecció, sempre que hi
haja indicis d’infracció d’aquestes disposicions, amb caràcter preventiu, fins a la resolució
de l’expedient sancionador corresponent, com a resultat del qual l’animal podrà ser
retornat al propietari, amb el pagament previ de les despeses ocasionades, o passar a
disposició de l’Administració.
2. L’Ajuntament també podrà retirar els animals en cas d’incompliment dels principis
bàsics de respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat dels animals.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA
L'Ajuntament programarà campanyes divulgadores del contingut d’aquesta ordenança i
prendrà les mesures que contribuïsquen a fomentar el respecte, i a difondre’l i promoure’l
en la societat, en col·laboració amb les associacions de protecció d'animals.
SEGONA
Atés que és convenient la participació de tot el col·lectiu veterinari en el desplegament i
vigilància del que estableix aquesta ordenança, el Col·legi Oficial de Veterinaris de la
província de València, podrà ser considerat òrgan consultor en totes aquelles activitats
relacionades en aquesta normativa.
ANNEX I
Animals de la fauna salvatge:
1. Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans, ofidis verinosos i, dels altres, tots els
que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.
2. Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals necessite d'hospitalització
de l'agredit, quan l'agredit siga una persona no al·lèrgica al tòxic.
3. Mamífers: aquells que superen els 10 kg en estat adult.
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ANNEX II
Animals de l'espècie canina amb més de tres mesos d'edat:
A) Races: American Staffordshire Terrier, Starffordshire Bull Terrier, Gos de Presa
Mallorquí, Fila Brasileiro, Gos de Presa Canari, Bullmastiff, American Pitbull Terrier,
Rottweiler, Bull Terrier, Dog de Bordeus, Tosa Inu (japonés), Dogo Argentí, Dòberman,
Mastí napolità, així com els encreuaments dels anteriors entre ells o amb altres races, i se
n’obtinga una tipologia semblant a alguna d'aquestes races.
B) Animals agressius que hagen mossegat a persones o animals, l'agressió dels quals ha
sigut notificada o puga ser demostrada.
C) Gossos ensinistrats per a la defensa i l'atac.
Gossos que per les seues dimensions o potència de mandíbula tinguen la capacitat de
causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.

ANNEX III
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’objecte de la modificació d’aquesta ordenança és oferir una alternativa a l’execució de
les sancions econòmiques als subjectes sancionats i amb els requisits que més endavant
es detallen, mitjançant la prestació de treballs en benefici de la comunitat.
En general, es consideren treballs en benefici de la comunitat la prestació de la
cooperació personal no retribuïda en determinades activitats d’utilitat pública, amb interés
social o valor educatiu, conduent a servir de reparació de la infracció comesa i no
supeditada a l’assoliment d’interessos econòmics.
En el nostre cas, la modificació de l’ordenança municipal reguladora es concreta en la
prestació d’una activitat de manteniment i neteja viària que consisteix a arreplegar els
excrements dels gossos.
ÀMBIT D’APLICACIÓ
La modificació de l’ordenança és d’aplicació a aquelles persones físiques que hagen sigut
objecte d’una sanció administrativa pecuniària, després que en l’expedient administratiu
sancionador s’hi haja dictat la resolució corresponent per infracció de l’article 16
d’aquesta.
Els treballs en benefici de la comunitat tindran caràcter voluntari i alternatiu i no es
podran imposar sense el consentiment exprés de la persona sancionada, amb la
presentació prèvia de sol·licitud de l’interessat, i amb el consentiment del pare, mare o
tutor en el cas de menors.
PROCEDIMENT
El procediment establit per a acollir-se a l’aplicació d’aquesta alternativa, és el següent:

22

1. Després de notificar la sanció administrativa que ha recaigut en el procediment tramitat,
la persona sancionada podrà, en el termini de 15 dies hàbils, dirigir una sol·licitud a
l’òrgan sancionador en la qual manifeste el reconeixement de la infracció comesa, la
conformitat amb la sanció imposada i el seu consentiment i voluntat d’acollir-se al benefici
de la substitució de la sanció econòmica per la sanció alternativa de fer treballs en
benefici de la comunitat. Caldrà adjuntar-hi la còpia del document de notificació de la
denúncia.
2. Amb el tràmit abans esmentat, conclourà l’expedient sancionador i es notificarà la
resolució a l’interessat, tot indicant: la sanció alternativa concedida, el lloc o entitat al qual
ha sigut assignat, l’activitat que ha de fer, la duració, la persona responsable del seu
control i seguiment, i la data d’incorporació. També es notificarà que si transcorre el
termini concedit per a incorporar-se i l’interessat no s’hi presenta o no compleix l’activitat
que ha de fer, prevaldrà la sanció econòmica.
3. La persona responsable del seguiment, quan el sancionat finalitze l’activitat, elevarà
informe a l’Alcaldia al respecte d’això.
4. Si la persona ha executat els treballs en benefici de la comunitat de conformitat amb el
que se li ha ordenat, se li notificarà la condonació de la sanció pecuniària.
5. Si no ha executat els treballs de conformitat amb el que se li ha ordenat, es trametrà la
resolució que conté la sanció econòmica als serveis municipals de Recaptació perquè
siga executada en via voluntària o, si és el cas, en executiva.
VALORACIÓ DELS TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
La correspondència amb la sanció serà la següent: per cada quatre hores de treball se
substituiran 30 euros de l’import de la sanció.
JORNADA DE TREBALL
1. La jornada de treball en benefici de la comunitat tindrà una duració màxima de 4 hores
diàries.
2. Per a fer el compliment de les jornades, es tindrà en compte les situacions personals i
familiars de la persona sancionada.
3. L’execució de la jornada es regirà pel principi de flexibilitat i, si és possible, durant els
caps de setmana o festius, a fi de fer compatible el desenvolupament normal de les
activitats diàries de la persona sancionada amb el compliment dels treballs, i se’n tindran
en compte les càrregues personals i familiars. Per als menors d’edat, es duran a terme, en
tot cas, en horari no lectiu.
4. Els treballs fets en benefici de la comunitat en cap cas seran retribuïts
SEGUIMENT, CONTROL I RISC
Durant el compliment dels treballs en benefici de la comunitat, la persona sancionada ha
de seguir les instruccions que reba de les autoritats municipals, com també de la persona
designada per aquelles per a dirigir l’execució de l’activitat.
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L’incompliment d’aquestes instruccions, a més de les conseqüències previstes en l’apartat
número cinc del procediment, comportarà la impossibilitat d’acollir-se en el futur, si era de
nou sancionat pecuniàriament, a les mesures previstes en aquesta ordenança.
L’Ajuntament subscriurà, en cada cas, una pòlissa d’assegurança que beneficie les
persones sancionades i que cobrisca els riscs procedents dels treballs en benefici de la
comunitat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta modificació entrarà en vigor als quinze dies de la publicació del text definitiu en el
Butlletí Oficial de la Província, i vigirà fins que es modifique o es derogue expressament,
cosa que ha de acordar l’Ajuntament en Ple.
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