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PREÀMBUL
La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius, en
general, i dels animals més propers a les persones, en particular, ha suscitat els darrers
anys una intensa activitat normativa internacional, europea, estatal i autonòmica.
La tinença d’animals domèstics aporta beneficis per a la salut, avantatges de tipus
emocional, afavoreix l’exercici físic i millora les relacions interpersonals entre d’altres
aspectes. La teràpia canina també ha demostrat benefici en el tractament de
determinades patologies.
No obstant això, els condicionaments de l’hàbitat urbà i, en ocasions, la falta de
responsabilitat d’algunes persones propietàries d’animals, poden ocasionar problemes
en la convivència veïnal. Convé destacar que els drets dels animals es complementen
necessàriament amb els deures dels seus propietaris, tant en relació amb els propis
animals, com amb el conjunt de la ciutadania i de l’entorn urbà.
Aquestes circumstàncies han motivat la redacció d’una nova ordenança municipal amb
la finalitat d’avançar cap al màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantir
una tinença responsable i la màxima reducció dels abandonaments d’animals, i
preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat dels veïns i de les veïnes d’Alfara del
Patriarca.
La tinença responsable d’animals de companyia consisteix a tindre-los degudament
identificats amb un microxip implantat pel veterinari i censats a l’Ajuntament; portar-los
periòdicament al veterinari; atendre les seues necessitats higiènic-sanitàries,
desparasitar-los i alimentar-los correctament; permetre’ls fer exercici diàriament;
preservar l’entorn urbà, recollir-ne les deposicions, i no abandonar-los mai. Igualment,
cal mantindre-los d’acord amb les normes de bona convivència, evitant comportaments
incívics que puguen resultar molestos per a la resta de la ciutadania.

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1.1 Aquesta Ordenança té per objecte:
a) Regular la protecció, control i tinença d’animals en la seua interacció amb el medi
urbà i les persones, preservar la salut pública i la seguretat, assolint un bon nivell
de protecció i benestar dels animals en l’esfera física i psíquica, garantint la
tinença responsable i reduint al màxim els abandonaments d’animals.
b) Contribuir a fomentar la convivència, el civisme i el benestar col·lectiu,
facilitant que totes les persones, posseïdores o no d’animals, puguen
desenvolupar en llibertat les seues activitats amb ple respecte a la dignitat i els
drets de tothom.
1.2 Aquesta Ordenança té per principis:
a) Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat, així com de moviment
voluntari, i han de rebre el tracte que, atenent bàsicament a les seues
necessitats físiques i etològiques, procure el seu benestar.
b) Ningú ha de provocar patiments o maltractaments als animals no justificats o
innecessaris.
1.3 Es regeixen per la normativa específica corresponent, sense perjudici de l’aplicació
de les previsions específiques que continga esta Ordenança:
a) Els animals de producció.
b) La pesca i la caça.
c) La fauna silvestre o salvatge que visca al seu medi natural.
d) Els animals de companyia assilvestrats que no toleren la convivència humana.
e) Els gossos d’assistència.
f) Els animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.
g) Els animals utilitzats en espectacles taurins i en espectacles taurins populars
autoritzats.
1.4 Les disposicions d’aquesta Ordenança relatives als animals potencialment
perillosos no s’apliquen als que pertanyen a les forces armades, les forces de
seguretat de l’Estat, de policia local o les empreses de seguretat amb autorització
oficial.
1.5 A tot allò no previst específicament en esta Ordenança, que en qualsevol cas queda
subordinada a les disposicions de superior jerarquia normativa, és aplicable la
normativa comunitària europea i la legislació estatal bàsica i normativa autonòmica
vigent.

Article 2. Àmbit de l’Ordenança
L’àmbit d’aplicació de la present Ordenança s’entén als animals de companyia, que es
troben al terme municipal d’Alfara del Patriarca, amb independència que estiguen o no
censats al citat municipi i independentment del lloc de residència de les persones
propietàries o posseïdores.
Article 3. Definicions
Als efectes de la present Ordenança, s’entén per:
a) Animal domèstic: aquell que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones. Tenen també aquesta consideració els
animals que es crien per a la producció de carn, pell o algun altre producte útil
per al ser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
b) Animal de companyia: aquell que viu amb les persones, principalment a la llar,
per companyia, oci, raons educatives o socials, independentment de la seua
espècie. S’inclouen tots els gossos, gats i furons, independentment del fi per al
qual es destinen o el lloc en què habiten, i els èquids utilitzats amb fins d’oci o
esportius, sempre que la seua tinença no tinga com a destí el seu consum o
l’aprofitament de les seues produccions, o no es duga a terme, en general, amb
fins comercials o lucratius. Aquesta definició serà aplicable a tots els invertebrats,
amfibis, peixos, rèptils, aus i xicotets mamífers de companyia la comercialització
o tinença dels quals no estiga prohibida per la normativa vigent. Als efectes de
la present Ordenança quan es referisca a animals s’entendrà com a animals de
companyia llevat que s’especifique expressament.
c) Animal de producció: aquells animals de producció, reproducció, enceball o
sacrifici, inclosos els animals de pelleteria o d’activitats cinegètiques, mantinguts,
encebats o criats per a la producció d’aliments o productes d’origen animal, per
a qualsevol ús industrial i un altre fi comercial o lucratiu.
d) Animal de competició o cursa: aquell que es destina a competicions i curses on
es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixen, principalment
els gossos i els cavalls.
e) Fauna silvestre autòctona: comprèn les espècies animals originàries de la
Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat espanyol, incloses les que hi
hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins de les costes
valencianes.
f)

Fauna silvestre: conjunt d’espècies, subespècies, població i individus animals
que viuen i es reprodueixen de forma natural en estat silvestre, inclosos els que
es troben en hivernada o estan de pas, amb independència del seu caràcter
autòcton o al·lòcton i de la possibilitat del seu aprofitament cinegètic. S’exclouen
els animals de les espècies esmentades que es mantenen com a animals de
companyia o de producció.

g) Animal salvatge: aquell de la fauna silvestre que per les seues característiques
físiques, etològiques o de comportament, compleixen els requisits per a ser
considerats com a animals potencialment perillosos.
h) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb
les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies

següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans),
estornell (Sturnus unicolor i vulgaris), tórtora turca (Streptopelia decaocto) i altres
espècies a determinar per la normativa d’aplicació.
i)

Espècie exòtica invasora: espècie animal que s’introdueix o s’estableix en un
ecosistema o hàbitat natural o seminatural i que és un agent de canvi i amenaça
per a la diversitat biològica nativa, siga pel seu comportament invasor o pel risc
de contaminació genètica i que mata o fereix altres espècies animals amb la
intenció de consumir-les.

j)

Animal de companyia exòtic: aquell de la fauna no autòctona que de manera
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri,
sempre que les seues característiques etològiques li permeten viure en
companyia a la llar.

k) Animal assilvestrat: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte
per a la convivencia amb les persones i poden produir danys a les persones o
animals.
l)

Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona
ni du cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o
posseïdora o tot i que porte identificació siga impossible la localització de la
persona propietària.

m) Animal perdut: animal de companyia que, estant identificat o bé sense identificar,
vaga sense destinació i sense control, sempre que els seus propietaris o
posseïdors n’hagen comunicat la pèrdua. En cas d’animals identificats, haurà
d’haver-se comunicat la pèrdua al Registre Valencià d’Identificació d’Animals de
Companyia de la Comunitat Valenciana.
n) Animal vagabund: animal de companyia que no té propietari o posseïdor i vaga
sense destinació i a la dula.
o) Animal identificat: aquell que porta algun sistema de marcatge reconegut per les
autoritats competents i es troba donat d’alta al Registre Valencià d’Identificació
de la Comunitat Valenciana o al registre equivalent d’una altra comunitat
autònoma.
p) Colònia de gats de carrer: agrupació controlada de gats sense persona
propietària o posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, vacunats de la
ràbia, i de l’equinococosi, que conviuen en un espai públic o privat, a càrrec
d’organitzacions i associacions sense afany de lucre, o persones particulars,
amb l’objectiu de vetlar pel seu benestar i on reben atenció, vigilància sanitària i
alimentació.
q) Propietari o responsable legal o posseïdor permanent: qui figure inscrit com a tal
al Registre d’Identificació corresponent. En els casos en què no existisca
inscripció en el Registre, es considerarà propietari qui puga demostrar aquesta
circumstància per qualsevol mètode admès en Dret per a la prova de la seua
titularitat i domini. Els menors i incapacitats podran ser propietaris d’acord amb
les regles generals sobre capacitat establides en el Codi Civil.
r) Posseïdor temporal: el que sense ser propietari en els termes establits en el punt
anterior, ostente circumstancialment la possessió i/o l’atenció de l’animal.

s) Entitats de protecció i defensa dels animals: aquelles entitats amb àmbit
d’actuació a la Comunitat Valenciana, sense afany de lucre, legalment
constituïdes, i la principal finalitat exclusiva de les quals siga la defensa i
protecció dels animals.
t)

Nucli zoològic: centres de venda, vivers, residències, escoles d’ensinistrament,
centres d’acollida d’animals abandonats, gosseres esportives, centres de teràpia
amb animals, col·leccions particulars, granges escola, santuaris, centres de
rescat, parcs zoològics, o qualsevol altre centre que allotge animals de
companyia que es determine reglamentàriament.

u) Centre d’acollida d’animals: establiment, públic o privat, dedicat a l’acollida
d’animals perduts o abandonats.
v) Centre de cria d’animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió
posterior amb independència del nombre, ja siga directament al públic en
general, a establiments de venda o d’altres.
w) Parc caní: recinte tancat d’ús exclusiu de mascotes canines i acompanyants.
x) Certamen: concentració temporal, periòdica o no, d’animals vius de diferents
orígens i amb instal·lacions, que es celebra en un lloc determinat.
y) Sacrifici: mort provocada a un animal per raons de sanitat animal, de salut
pública, de seguretat o ambientals, per mitjà de mètodes que impliquen el menor
patiment possible.
z) Eutanàsia: mort provocada a un animal, per mètodes no cruels i indolors, per a
evitar-li un patiment inútil com a conseqüència de patir una malaltia o lesió sense
possibilitat de curació que li permeta tindre una qualitat de vida compatible amb
els mínims paràmetres de benestar animal.

TÍTOL I. NORMES GENERALS DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS
CAPÍTOL I. LA TINENÇA O POSSESSIÓ D’ANIMALS
Article 4. Obligacions bàsiques
4.1 Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals de companyia als domicilis
particulars, condicionada al fet que les circumstàncies del seu allotjament,
l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permeten i es garantisca
l’absència de risc sanitari, perill o qualsevol tipus de molèsties per sorolls, olors o
brutícia al veïnat, a altres persones o als animals mateixos.
4.2 Les persones propietàries o posseïdores d’un animal de companyia tenen, entre
d’altres, les obligacions bàsiques següents:
a) Disposar d’un domicili que garantisca les condicions de tinença establertes en
aquesta Ordenança.
b) Garantir la salut i el benestar dels animals mitjançant el seu manteniment en
condicions higièniques i sanitàries i de seguretat adequades a la seua espècie i
raça.
c) Proveir d’aigua potable, neta i degudament protegida del fred i la calor, i
alimentació suficient i equilibrada per assegurar uns bons estats de nutrició i
salut. Els receptacles de l’aigua i del menjar han d’estar sempre nets.
d) Procurar-li l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut i el benestar i
previndre la transmissió de malalties a altres persones o animals, que inclourà
almenys un control veterinari anual, que quedarà reflectit a la cartilla sanitària.
e) Adoptar les mesures necessàries per a evitar que la possessió, tinença o
circulació dels animals puga infondre temor, ocasionar molèsties o suposar perill,
amenaça, danys o perjudicis a les persones, animals o coses, sotmetent els
animals a proves de sociabilitat i educació, quan el seu caràcter i el seu
comportament així ho aconselle, i educant-los amb mètodes no agressius ni
violents, sense obligar-los a participar en baralles o espectacles no autoritzats.
La persona propietària o posseïdora del gos haurà de tindre’l a les vies públiques
baix el seu control en tot moment mitjançant una corretja o semblant per a evitar
danys o molèsties.
f)

Evitar a l’animal situacions de por i patiment.

g) En el cas dels gossos, se’ls ha de facilitar l’eixida diària a l’exterior almenys dos
vegades al dia, amb l’excepció dels cadells que encara no hagen estat
immunitzats o dels animals que per les seues característiques no siga necessari.
h) Identificar els animals que la normativa considera obligatori mitjançant el
procediment establert i comunicar la pèrdua o mort dels animals al Registre
Valencià d’Identificació d’Animals de Companyia (d’ara endavant RIVIA).
i)

Inscriure el gos al Cens Municipal d’Animals de Companyia (d’ara endavant
Cens) dins del termini de 3 mesos des del seu naixement o de 30 dies des de la
data d’adquisició o d’adopció de l’animal o del canvi de residència.

j)

Impedir que els animals depositen les seues dejeccions (excrements i orins) en
voreres, passejos, jardins i en general en espais públics o privats d’ús comú, i
fer-ne, en tot cas, la retirada i neteja immediata.

k) Adoptar les mesures necessàries per a evitar la reproducció incontrolada dels
animals.
l)

Posar a disposició de l’autoritat competent o dels seus agents aquella
documentació que li fóra requerida i resulte obligatòria en cada cas, col·laborant
per a l’obtenció de la informació necessària en cada moment.

m) Col·laborar amb la Conselleria competent quan, per raons de sanitat animal o
salut pública, calga ordenar l’internament i/o aïllament dels animals a què se’ls
haguera diagnosticat una malaltia transmissible, per al seu tractament curatiu o
el seu sacrifici si fóra necessari o convenient.
n) Comunicar a les autoritats competents l’absència d’identificació d’un animal
subjecte a identificació obligatòria per la normativa.
o) Proporcionar auxili bàsic als animals atropellats o ferits en via pública i comunicar
els fets a l’Ajuntament.
Article 5. Allotjament
Les condicions mínimes d’allotjament seran les següents:
5.1 Disposar de l’espai, la ventilació, la humitat, la temperatura, la llum i l’aixopluc
adequats i necessaris per a evitar cap patiment i per satisfer-ne les necessitats
vitals i el benestar físic i psíquic de l’animal. L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un
material que aïlle de manera suficient i alhora no puga produir lesions a l’animal.
5.2 La retirada dels excrements i els orins cal realitzar-la diàriament i s’han de
mantindre els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats.
5.3 Per cada animal de més de 25 kg cal disposar d’un espai mínim de 20 m2, llevat
dels centres veterinaris i dels centres d’acollida d’animals de companyia quan
aquests animals estiguen en espera que la persona propietària els passe a recollir
o en dipòsit per ordre judicial o administrativa. Tanmateix, els animals de les
mateixes característiques que queden en espera d’adopció als centres d’acollida i
d’adopció d’animals de companyia han de disposar d’un espai mínim de 10 m2 si
no està garantida l’activitat física diària fora del seu espai habitual.
5.4 Els animals mai poden tindre com a allotjament habitual els vehicles, camarots de
dimensions reduïdes, celoberts, balcons, galeries, ni patis de ventilació.
5.5 Si es tracta de llocs adjacents i exteriors als habitatges, sempre han d’estar
directament connectats i han de disposar d’unes dimensions que permeten el lliure
moviment dels animals.
5.6 No es poden deixar sols al domicili durant més de tres dies consecutius. I, en cap
cas, en l’espècie canina, es pot superar un període de 12 hores.

Article 6. Transport dels animals de companyia
6.1 El transport d’animals en vehicles particulars cal realitzar-lo en un espai suficient en
el què, com a mínim, puguen aixecar-se i jeure, protegit de la intempèrie i de les
inclemències climatològiques, i sempre utilitzant els mitjans de subjecció o
seguretat que s’estableixen a la normativa de trànsit.
6.2 L’habitacle on siguen transportats haurà de mantindre bones condicions
higièniques i sanitàries en consonància amb les necessitats fisiològiques i
etològiques de cada espècie, havent d’estar degudament desinfectat i desinsectat.
6.3 Durant el transport i espera, els animals seran vigilats i disposaran convenientment
d’aigua i alimentació.
6.4 La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de forma adequada, sense
causar danys o patiments innecessaris i evitar-ne la fugida.
6.5 Els vehicles estacionats que, de manera excepcional, alberguen en el seu interior
algun animal sense estar acompanyat de cap persona, no poden estar més de 20
minuts estacionats i sempre s’han d’ubicar en una zona d’ombra, facilitant en tot
moment la ventilació en l’interior del vehicle i abeurament; la temperatura de
l’interior del cotxe no haurà de superar els 28°C. En el cas que es constate patiment
físic i/o psíquic de l’animal, podran intervindre els agents de l’autoritat i adoptar les
mesures necessàries per rescatar l’animal.
Article 7. Mitjans de subjecció
7.1 Els animals de companyia només es podran mantindre lligats en un lloc fix per
causes justificades i sempre que queden en condicions adients de ventilació i
aixopluc. En tot cas, no poden estar lligats en un lloc fix o en un lloc reduït durant
més de 2 hores i, en el cas dels cadells, durant més d’1 hora.
7.2 El mètode de subjecció habitual seran les cadenes escorredores. Les cadenes fixes
només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal· lar una cadena escorredora estiga
justificada.
7.3 El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal. La
longitud de la cadena no serà inferior a 3 metres i, en tot cas, ha de permetre que
l’animal puga jeure i arribar a l’aixopluc, a l’aigua i al menjar. El collar dels animals
que els mantenen lligats, no ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar
de força o que produïsca patiment a l’animal.
7.4 Les cadenes fixes han de portar un dispositiu que evite la torsió o el seu
enrotllament i la immobilització de l’animal.
7.5 Els gossos de guarda s’han de tindre de manera que els vianants no es facen cap
mal, ni que l’animal puga abandonar el recinte, atacar a qui circule per la via pública
o provocar un accident. A més, s’han de complir els següents requisits:
a) Els gossos de guarda que es mantinguen lligats a un espai reduït no podran
estar en aquestes condicions més temps del que reglamentàriament estiga
establert, respectant els mètodes de subjecció dels apartats anteriors.

b) Cal col·locar, en un lloc ben visible, un rètol advertint del perill de l’existència
d’un gos vigilant el recinte.
c) Cal complir els mateixos requisits sobre condicions de seguretat i d’estada
que per als considerats potencialment perillosos d’acord amb el Decret
145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la
Comunitat Valenciana, la tinença d’animals potencialment perillosos o norma
que la substituïsca, i amb aquesta Ordenança.
Article 8. Mitjans de circulació i preventius
El collar, l’arnès i la corretja o cadena que els lligue han de complir els requisits següents:
a) Es prohibeix l’ús dels collars que funcionen provocant l’asfíxia del gos (nus
escorredor) o fent pressió amb puntes al coll, ja siga directament acabats en
metall, protegits amb plàstic o amb altres materials, així com, usar-los en
qualsevol tècnica d’ensinistrament que comporte un castic positiu per al gos.
b) Els collars i els arnesos han de ser proporcionals a la talla i la força de l’animal i
no poden tindre un pes excessiu per a l’animal que el porta, ni dificultar-ne o
impedir-ne el moviment.
c) Les corretges, fixes o flexibles, i les cadenes han de tindre una extensió d’entre
1,5 i 2 metres per a permetre el moviment del gos. De manera excepcional i baix
el control d’un/a ensinistrador/a, es permet l’ús de corretges de més llargària per
a la realització d’exercicis d’ensinistrament.
d) Es prohibeix l’ús de corretges extensibles per a gossos de més de 15 kg. Els
gossos han d’anar fixats a la corretja mentre passegen per les voreres del poble
i es poden estendre només en zones amplies on no puguen fer caure ningú ni
provocar lesions a altres animals.
e) Els morrions han de ser de cistella, per tal de permetre al gos obrir la boca a
dins, però tancats per davant amb reixa per a impedir la mossegada. Es
prohibeixen els morrions que impedeixen al gos obrir la boca al seu interior.

CAPÍTOL II. PROHIBICIONS
Article 9. Actuacions prohibides
Els posseïdors i en general totes aquelles persones que mantinguen, gaudisquen,
custodien animals de companyia o s’hi relacionen d’alguna manera, tenen les
prohibicions següents:
a) El sacrifici d’animals de companyia amb patiments físics, sense necessitat o
causa justificada, excepte en casos provats de lesions irreversibles, malalties
incurables o transmissibles i de provada agressivitat i supòsits que preveu
aquesta Ordenança. En qualsevol cas el sacrifici serà sempre eutanàsic baix
control veterinari, amb els mètodes autoritzats i deixant-ne constància escrita.
b) Maltractar o agredir físicament o psicològicament als animals o sotmetre’ls a
qualsevol altra pràctica que els produïsca patiments o danys innecessaris o
injustificats, estats d’ansietat o por.

c) Abandonar-los.
d) Mantindre-los lligats o engabiats en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higiènic-sanitari, de benestar i seguretat de l’animal, d’acord amb les seues
necessitats fisicoetològiques, segons raça i espècie, havent de disposar d’espai
per a la seua mobilitat i exercici i recer d’acord amb grandària i espècie.
e) No facilitar-los l’alimentació i aigua suficient i adequada per al seu normal
desenvolupament.
f)

La tinença d’animals en llocs on no es puga exercir una correcta atenció i
vigilància.

g) Mantindre-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental,
lluminositat, sorolls, fums i similars que els puguen afectar tant físicament com
psicològicament.
h) Practicar-los mutilacions, extirpar-los les ungles, cordes vocals o altres parts o
òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de
necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne
la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer
aquestes intervencions amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent.
i)

Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que
puguen ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu
desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte en els casos emparats per
la normativa vigent o per prescripció veterinària.

j)

Exhibir animals en locals d’oci i/o diversió o en aparadors comercials a la via
pública.

k) Fer donació d’animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció
onerosa d’animals.
l)

Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les
persones particulars quan es limiten a animals de companyia, no tinguen afany
de lucre i es garantisca el benestar de l’animal.

m) Vendre’ls o donar-los per a l’experimentació a laboratoris o clíniques sense el
compliment de les garanties previstes en la normativa vigent.
n) Vendre’ls o donar-los a menors de 18 anys i a incapacitats jurídicament sense
l’autorització de qui tinga la seua potestat o custòdia.
o) Exercir la seua venda ambulant. La cria i comercialització professional sense
estar emparada per les llicències i permisos corresponents.
p) La utilització d’animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i
altres activitats que impliquen crueltat o maltractament, puguen ocasionar-los la
mort, patiments o fer-los objecte de tractaments antinaturals o vexatoris.
q) Donar als animals una educació agressiva o violenta o preparar-los per a
baralles.

r) L’assistència sanitària als animals per part de persones no facultades, segons la
legislació vigent a excepció dels primers auxilis o pautes establides per
facultatius veterinaris.
s) La participació d’animals en fires, exposicions, concursos, exhibicions,
filmacions, sessions fotogràfiques o cinematogràfiques amb fins publicitaris o
qualsevol altra activitat semblant, sense la corresponent autorització de
l’Ajuntament en el municipi en què es desenvolupe aquesta activitat.
t)

La utilització d’animals per a la filmació d’escenes no simulades per a cine,
televisió o Internet, artístiques o publicitàries, que comporten crueltat,
maltractament, mort o patiment dels animals.

u) Portar animals lligats a vehicles de motor en marxa.
v) Mantindre animals en vehicles estacionats o llocs amb exposició solar sense
protecció o sense la ventilació i temperatura adequada, de forma permanent.
w) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i
les condicions higièniques i sanitàries.
x) Utilitzar collars de penjada, pals elèctrics que puguen resultar danyosos per als
animals, excepte el seu ús per professionals o en funcions socials amb la deguda
justificació.
y) La tinença dels animals de la fauna salvatge determinat reglamentàriament
excepte en parcs zoològics registrats o recintes expressament autoritzats per la
Comunitat Valenciana.
z) La posada en llibertat o introducció en el medi natural d’exemplars de qualsevol
espècie exòtica que es mantinga com a animal de companyia, amb l’excepció
dels previstos en el RD 1.118/89, de 15 de setembre, que estaran sotmesos al
règim d’autorització administrativa per la conselleria competent en matèria de
caça i pesca.
Article 10. Prohibició de baralles d’animals i altres activitats
Es prohibeix l’ús d’animals en baralles, espectacles o altres activitats si els poden
ocasionar patiment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si
poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els següents:
a) Baralles de gossos, de galls o d’altres animals.
b) Matances públiques d’animals.
c) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
d) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i d’altres assimilables.
e) Exhibició als aparadors dels establiments de venda d’animals.
f)

Efectuar la venda ambulant d’animals, excepte mercats, fires i qualsevol altre
certamen autoritzat.

g) Espectacles circenses amb animals pertanyents a la fauna salvatge.
h) Qualsevol altra prohibició establerta per la normativa vigent.
Article 11. Cria en domicilis
La cria d’animals de companyia en domicilis particulars està prohibida. En tot cas, es
podrà autoritzar la cria d’animals de companyia en domicilis, sempre i quan l’activitat
siga compatible amb l’ús urbanístic atribuït a la finca per les normes urbanístiques,
condicionada a la prèvia presentació de la comunicació ambiental corresponent i a la
inscripció com a nucli zoològic al Registre Oficial de Nuclis Zoològics de la Comunitat
Valenciana. Igualment, resten sotmesos al compliment dels requisits exigits als centres
de cria.

CAPÍTOL III.
POSSEÏDORA

RESPONSABILITATS

DE

LA

PERSONA

PROPIETÀRIA

I

Article 12. Responsabilitat general
12.1 La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària
de la persona propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que
ocasione el seu animal a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i
espais públics i al medi natural, en general, d’acord amb el que estableix la
legislació aplicable.
12.2 La persona posseïdora de qualsevol animal està obligada a evitar-ne la fugida,
tant dels exemplars com de les seues cries.
12.3 Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades
a comunicar la desaparició, pèrdua o sostracció de l’animal a l’Ajuntament on
estiga censat en un termini màxim de 48 hores, de manera que en quede
constància. En cas contrari, es presumirà el seu abandonament.
Article 13. Responsabilitats pel que fa a la convivència
13.1 Les persones posseïdores o propietàries d’animals estan obligades a adoptar les
mesures necessàries per a impedir que la tranquil·litat del veïnat siga alterada pel
comportament dels seus animals, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com si
estan en terrasses, terrats, galeries, balcons, patis o similars, i tant en horari diürn
com nocturn.
13.2 Es prohibeix des de les 21 hores fins a les 8 hores deixar en patis, terrasses,
galeries i balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o
cants destorben el descans del veïnat.
13.3 Es prohibeix deixar a soles en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais
oberts animals que es manifesten amb insistents lladrucs, encara que siguen en
hores diürnes. Les persones propietàries o posseïdores vetllaran, en tot cas, que
ni a soles ni en la seua presència aquests animals molesten al veïnat.
13.4 Als balcons, terrasses o similars s’hauran de prendre mesures necessàries per
evitar que els animals, especialment gossos o gats, puguen afectar amb les seues

deposicions i miccions qualsevol part de l’immoble i/o a la via pública, així com
evitar que puguen fugir.
13.5 En el cas que els animals situats en un domicili, parcel·la o finca, per les seues
característiques, comportament, condicions de manteniment o nombre, causen
problemes sanitaris o provoquen molèsties o incomoditats de rellevància al veïnat
(sorolls procedents de lladrucs, cants, males olors, etc.), incomplint les
ordenances municipals i normatives vigents i que aquestes molèsties estiguen
verificades per les inspeccions corresponents, l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca
podrà aplicar-hi les mesures previstes en aquesta Ordenança, incloent-hi el comís.

CAPÍTOL IV. NORMES SANITÀRIES
Article 14. Condicions sanitàries dels animals
14.1 La persona propietària o posseïdora d’un animal de companyia té el deure d’oferirli les atencions sanitàries i els controls veterinaris necessaris per a mantindre un
bon estat de salut i evitar la transmissió de malalties a persones o altres animals.
14.2 Les autoritats administratives podran ordenar per raons de sanitat animal o de
salut pública, l’execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries per
als animals de companyia, de la forma i en el moment que es determine.

Article 15. Documentació sanitària
15.1 Els animals hauran de tindre la corresponent documentació sanitària en la que
s’especifiquen les vacunes i els tractaments que se’ls haja aplicat.
15.2 Les persones propietàries hauran de sotmetre els animals a les vacunacions o
tractaments obligatoris que determine l’autoritat municipal o qualsevol altre
competent per raons de sanitat, benestar animal o de salut pública.
15.3 La Conselleria competent podrà, per raó de sanitat animal o salut pública, ordenar
l’internament i/o aïllament dels animals a què se’ls haguera diagnosticat una
malaltia transmissible, per al seu tractament curatiu o el seu sacrifici si fóra
necessari o convenient. En tot cas, aquest sacrifici s’efectuarà de forma ràpida i
indolora i serà supervisat per un veterinari.
Article 16. Eutanàsia i esterilització
16.1 Es prohibeix el sacrifici dels animals sense necessitat o causa justificada.
16.2 L’eutanàsia dels animals serà sempre prescrita i realitzada per un veterinari, de
forma ràpida i indolora, aplicant-se sempre sedació, i per mitjà de mètodes que
impliquen el mínim patiment i provoquen una pèrdua de consciència immediata,
d’acord amb les condicions i els mètodes que s’estableixen per via reglamentària.
16.3 Les autoritats competents en matèria ambiental, protecció animal, sanitat animal,
salut pública i seguretat pública podran ordenar l’eutanàsia dels animals per a
evitar-ne el patiment o per motius de sanitat animal, de seguretat de les persones
o animals, d’existència de risc per a la salut pública o ambiental. Si en casos
d’urgència i perillositat no hi haguera alternativa a la utilització d’armes de foc, la

seua aplicació només la podran realitzar les forces de seguretat, que si és el cas
valoraran la situació i els riscos per a adoptar la solució més adequada, actuant
en funció d’allò que recull la normativa específica
16.4 Els animals morts hauran de ser incinerats en qualsevol empresa d’incineració
autoritzada, sense que en cap cas estiga permès soterrar les restes en finques
particulars o públiques.
16.5 Els animals de companyia que són objecte de comercialització, adopció o
transacció han de ser esterilitzats o entregats amb prescripció contractual
d’esterilització, excepte en els casos que reglamentàriament s’establisca.
16.6 L’esterilització dels animals de companyia serà feta sempre per persones
veterinàries col·legiades de conformitat amb la normativa reguladora de l’exercici
de la clínica amb animals de companyia.

Article 17. Protocol d’episodis d’agressions
17.1 En cas que un animal de companyia mossegue o lesione a una persona o a un
altre animal, la persona propietària o posseïdora serà la responsable perquè
l’animal siga sotmès a una avaluació inicial i a un període d’observació de 14 dies,
a comptar des de l’agressió, amb la finalitat de detectar l’existència d’indicis clínics
i/o epidemiològics compatibles amb la ràbia.
17.2 El veterinari actuant emetrà un informe sanitari de l’observació de l’animal que
serà lliurat al seu propietari o posseïdor. A més, haurà d’informar al RIVIA dels
resultats d’aquesta observació. Si hi haguera indicis clínics i/o epidemiològics
compatibles amb ràbia, haurà de comunicar tal circumstància a les autoritats
competents en matèria de sanitat animal i salut pública, així com a l’Ajuntament.
17.3 El propietari o posseïdor de l’animal lliurarà a l’Ajuntament una còpia de l’informe
veterinari en el termini màxim de 15 dies posteriors a l’observació.
17.4 Sempre s’actuarà d’acord amb les directrius del Pla de Contingència per al Control
de la Ràbia en Animals Domèstics que es trobe en vigor en cada moment.
TÍTOL II. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I LLOCS DE PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
CAPÍTOL I. ANIMALS ALS ESPAIS I A LA VIA PÚBLICA
Article 18. Normes de conducció
18.1 Els gossos han d’anar identificats sempre mitjançant microxip homologat o
qualsevol altre sistema d’identificació que establisca la normativa.
18.2 Als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats amb la corresponent
corretja i collar, llevat dels espais reservats per a la lliure circulació prèviament
delimitats per l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca.
18.3 Per tal de garantir l’absència de molèsties o danys a terceres persones, es limita
a 4 el nombre de gossos que es poden portar per persona a la via pública.

18.4 L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho
aconsellen i mentre aquestes circumstàncies no canvien.
18.5 La presència de gossos potencialment perillosos o de perillositat constatada en
llocs o espais públics requereix el compliment de l’establert a l’article 38 d’aquesta
Ordenança.
18.6 Quan, de forma puntual, siga necessari deixar el gos a l’entrada d’un establiment
o comerç, es lligarà al lloc habilitat procurant que la llargària de la corda no
permeta al gos entorpir el pas de les persones vianants.
Article 19. Deposicions i miccions
19.1 Les persones que passegen un gos o qualsevol altre animal pel carrer, han
d’adoptar les mesures necessàries perquè aquests no embruten amb les seues
deposicions fecals o residus alimentaris les vies i/o espais públics i especialment
evitar les miccions en parcs infantils, places i jardins, zones d’esbarjo, façanes
d’edificis, mobiliari urbà i elements arquitectònics i monuments.
19.2 Les persones conductores d’animals estan obligades a recollir les deposicions
immediatament, de forma higiènicament acceptable i netejar, si fos necessari, la
part de la via, espai públic o mobiliari urbà que hagués resultat afectat. Les
deposicions fecals una vegada tancades higiènicament en bosses o altres
embolcalls impermeables, poden ser dipositats als contenidors de recollida de
resta o a les papereres destinades a aquesta finalitat.
19.3 En qualsevol cas, l’orina s’haurà de diluir amb aigua i vinagre per tal d’assegurar
la salubritat dels carrers i espais públics i evitar la degradació del mobiliari urbà.
19.4 En cap cas es permet l’ús, per part dels particulars, de productes com sofre o llegiu
per a repel·lir les miccions en les façanes dels edificis i a les voreres. Només
s’admet l’ús de productes comercials específics i naturals destinats a aquesta
finalitat.
Article 20. Espais de lliure circulació per a gossos
20.1 L’Ajuntament podrà establir per al passeig, socialització, lliure circulació i esbarjo
dels gossos, els espais següents:
a) Espais tancats d’ús exclusiu de mascotes canines i acompanyants. Les
normes d’ús d’aquests recintes són les que s’estableixen a l’Annex I
d’aquesta Ordenança.
b) Espais oberts de lliure circulació per a gossos amb limitació horària, amb la
obligació de les persones posseïdores de vigilar els seus animals de
companyia i evitar molèsties a les persones i a altres animals que
compartisquen l’espai.
20.2 Els animals considerats potencialment perillosos no podran, en cap cas, circular
en aquests espais sense anar lligats i amb el morrió corresponent.

Article 21. Accés dels animals a llocs de pública concurrència
21.1 Llevat dels gossos d’assistència i els de les empreses de seguretat i de les forces
de seguretat en exercici de les seues funcions, cap altre animal domèstic podrà
accedir als espais següents de concurrència pública:
a) Piscines d’ús públic, ja siguen de titularitat pública o privada.
b) Comerços d’alimentació.
c) Zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de
restaurants, bars, cafeteries i altres llocs destinats a restauració.
d) Equipaments i edificis de titularitat municipal.
21.2

Excepte els gossos de les empreses de seguretat i de les forces de seguretat en
exercici de les seues funcions, queda prohibida l’entrada d’animals domèstics als
espais següents:
a) Zones on s’elaboren i manipulen aliments.
b) L’àrea de treball i de preparació dels materials dels establiments on es
realitzen tatuatges, micropigmentacions i/o pírcings.

21.3

El que disposa aquest article s’entén sense perjudici d’altres prohibicions que
puguen establir normes sectorials.

21.4

Els establiments enumerats als apartats anteriors i la resta d’establiments que,
segons el seu criteri, prohibeixen l’entrada i la permanència d’animals domèstics
als seus establiments, hauran de col·locar a l’entrada, i en un lloc visible, una
placa indicadora de la prohibició.

21.5

Tenen la consideració de gossos d’assistència aquells que acrediten complir amb
els requisits que estableix la Llei 12/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat
Valenciana.

Article 22. Altres prohibicions a la via pública
22.1

No es permet l’accés d’animals als parcs infantils per tal d’evitar deposicions i
miccions dins d’aquests espais, ni rentar-los a la via pública ni a les fonts del
terme municipal, ni fer-los beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts
públiques.

22.2

No es permet l’accés d’animals a aquells altres llocs on ho senyalitze
l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca.

22.3

Es prohibeix l’ensinistrament de gossos a la via pública per a l’atac, defensa,
guarda i disciplines similars.

22.4

Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no
conste el número del nucli zoològic del centre venedor o donant o de l’associació
protectora legalment reconeguda.

Article 23. Alimentació d’animals a la via pública i espais públics
23.1

No es permet alimentar els animals a la via pública, parcs, jardins, solars o altres
espais similars ni a les portalades, finestres i balcons, especialment aquells que
no tenen propietari legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms i altres.

23.2

Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament d’Alfara
per al manteniment de les colònies controlades de gats de carrer en zones
establertes a aquest efecte, així com aquelles persones autoritzades a realitzar
captures d’animals amb la finalitat d’acollir-los, donar-los en adopció o tornar-los
al seu propietari.

23.3

Les zones d’assentament de les colònies de gats (on estaran les menjadores i
abeuradors), no es trobaran a l’interior dels centres escolars, prop del centre de
salut, monuments, ni en les voreres, calçades ni zones de concentració de
persones. La seua ubicació sempre serà decisió i responsabilitat de l’Ajuntament,
prèvia consulta amb les persones responsables de la colònia, si fóra el cas;
tanmateix, sempre estaran en zones discretes i properes a vegetació.

23.4

Les persones que alimenten animals en espais privats es consideraran, a efectes
legals, els seus propietaris en cas de determinar la responsabilitat que
corresponga.

TÍTOL III. IDENTIFICACIÓ I CENS MUNICIPAL
Article 24. Animals objecte d’identificació
El posseïdor temporal o permanent de l’animal objecte d’identificació serà responsable
de la identificació. Reglamentàriament s’establiran els requisits d’identificació per a
posseïdors professionals titulars de centres de cria, establiments de venda, centres
d’acollida i els requisits d’identificació per a la resta de posseïdors.
Seran obligatòriament objecte d’identificació, mitjançant microxip, els gossos i els
èquids.
Així mateix, seran objecte d’identificació tots els animals catalogats com a potencialment
perillosos, d’acord amb el que preveu la normativa vigent en la matèria, sense perjudici
de qualsevol altra espècie o tipus d’animal que es poguera determinar
reglamentàriament.

Article 25. Sistema d’identificació
25.1

Sense perjudici d’altres previsions que es puguen determinar per via
reglamentària, s’estableix com a sistema de marcatge dels animals la implantació
d’un microxip homologat, portador d’un codi únic validat pel RIVIA, que en el cas
dels gossos s’implantarà subcutàniament en la zona esquerra del coll.

25.2

No es podran inscriure al RIVIA aquells animals que no es troben marcats
mitjançant els sistemes previstos a l’apartat anterior.

25.3

Els animals marcats d’acord amb els sistemes de marcatge previstos, però no
inscrits en cap base de dades oficialment reconeguda, no es consideraran

identificats. En aquest cas, no es podrà duplicar el marcatge realitzat, però serà
necessària la inscripció al RIVIA per a completar la identificació.

Article 26. Procediment d’identificació
26.1

El marcatge dels animals serà realitzat necessàriament per un veterinari o
veterinari col·laborador utilitzant els mitjans més adequats, asèptics i innocus per
a l’animal. En el moment del marcatge de l’animal, el propietari haurà d’acreditar
documentalment la seua identitat.

26.2

A continuació, es sol·licitarà l’alta al RIVIA amb la inclusió de les dades del
propietari, de l’animal i del veterinari actuant, en el termini màxim de 3 dies hàbils.
L’alta la podrà tramitar el veterinari que ha realitzat el marcatge.

26.3

El codi assignat i implantat es constatarà en la cartilla sanitària o passaport oficial
de l’animal.

26.4

Després de la retirada d’animals morts en carreteres o vies públiques es
realitzarà comprovació de la seua identificació i avís al seu propietari,
l’Ajuntament i/o RIVIA, si és el cas.

Article 27. Terminis d’identificació i canvi de titularitat
27.1

La identificació dels gossos i gats es realitzarà d’acord amb la legislació vigent,
podent-se establir reglamentàriament els terminis d’identificació d’altres
espècies.

27.2

El canvi de titularitat es sol·licitarà al RIVIA en el termini màxim de 3 dies hàbils
a comptar des del dia en què el nou responsable legal justifique que la possessió
de l’animal és efectiva.

27.3

La baixa d’un animal per mort, sacrifici o trasllat a una altra autonomia o país es
comunicarà al RIVIA en el termini de 7 dies hàbils.

27.4

El RIVIA haurà de mantindre actualitzat els registres d’animals donats d’alta i que
continuen vigents, fent les verificacions necessàries per a garantir la fiabilitat de
les dades existents.

Article 28. Inscripció al Cens Municipal d’Animals de Companyia
28.1

La persona propietària o posseïdora d’un gos que residisca habitualment a Alfara
del Patriarca, l’ha d’inscriure obligatòriament al Cens, dins del termini màxim de
3 mesos a comptar des de la data de naixement i de 30 dies a comptar des de la
data d’adquisició d’aquest o del canvi de residència.

28.2

És requisit indispensable per a la inscripció al Cens, que prèviament l’animal haja
estat identificat mitjançant la implantació de microxip per un veterinari o altre
sistema d’identificació que es puga establir per via reglamentària.

28.3

La inscripció es farà mitjançant una instància específica on constaran les dades
de la persona propietària o posseïdora, les dades i el domicili habitual de l’animal
i la resta de dades que s’establisca.

28.4

La persona propietària que faça la inscripció haurà d’aportar fotocòpia i original
del DNI o passaport, acreditació de la inscripció de l’animal al RIVIA (certificat i
targeta) i una fotocòpia de la cartilla sanitària o passaport de l’animal amb les
vacunes actualitzades.

28.5

Quan es tracte d’un gos potencialment perillós caldrà observar l’establert al Títol
V de la present Ordenança referent a l’obtenció prèvia de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.

Article 29. Comunicacions al Cens Municipal d’Animals de Companyia
29.1

La persona propietària de l’animal està obligada a comunicar a l’Ajuntament, la
seua mort, la cessió, el canvi de residència de l’animal, el canvi en el sistema
d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figuren al
Cens, en el termini de 30 dies des de que s’haja produït.

29.2

La sostracció, pèrdua o desaparició de l’animal s’ha de comunicar al servei
competent de l’Ajuntament en un termini màxim de 48 hores des de que es tinga
coneixement d’aquests fets, de manera que quede constància.

29.3

La mort de l’animal s’haurà d’acreditar mitjançant certificat veterinari o de
l’empresa incineradora.

Article 30. Anotacions d’agressions
Al Cens s’anotaran les agressions de gossos a persones o a altres animals als efectes
de determinar els supòsits de l’article 36 de l’Ordenança, així com qualsevol incident
produït per un animal potencialment perillós al llarg de la seua vida, conegut per
autoritats administratives o judicials.

TÍTOL IV. ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS I VAGABUNDS
CAPÍTOL I. RECUPERACIÓ D’ANIMALS
Article 31. Recollida i allotjament d’animals de companyia
31.1

Correspon a l’Ajuntament la recollida i la retenció d’animals abandonats, perduts
i vagabunds, i fer-se’n càrrec fins que siguen recuperats, cedits o, si escau,
sacrificats en els casos previstos en la normativa aplicable. L’Ajuntament podrà
realitzar aquests serveis per qualsevol dels sistemes de gestió que s’establisca
a la normativa vigent.

31.2

L’allotjament dels animals arreplegats haurà de fer-se en un centre d’acollida
d’animals registrat i que tinga la capacitat d’allotjament adequada a les
necessitats, conforme a la normativa específica que es determine.

31.3

La recollida, retenció d’animals i la gestió de les adopcions es durà a terme per
personal qualificat d’acord amb la formació obligatòria que s’establisca
reglamentàriament, i comptarà amb mitjans especialitzats i instal·lacions
adequades autoritzades i registrades. En aquestes instal·lacions hauran de
prendre’s les mesures necessàries per a evitar contagis entre els animals
residents i els de l’entorn.

31.4

Si l’animal porta identificació, l’Ajuntament o la entitat gestora del centre
d’acollida, notificarà a la persona que segons les dades del RIVIA siga el seu
titular.

31.5

Una vegada ingressat l’animal en un centre d’acollida, el seu propietari o persona
autoritzada per aquest, haurà d’arreplegar-lo dins del termini fixat des de la
recepció de la notificació de 10 dies, si està identificat, o en el termini de 20 dies,
si no està identificat, abonant prèviament la totalitat de les despeses causades
per la recollida i estada de l’animal en el centre d’acollida, incloses les despeses
veterinàries necessàries, i presentant la llicència corresponent en cas de tractarse d’un animal potencialment perillós. La recuperació de l’animal s’entén sense
perjudici de les responsabilitats en què s’haja pogut incórrer pel seu
abandonament.

31.6

Una vegada transcorregut l’esmentat termini, si la persona propietària o
posseïdora no ha recollit l’animal, aquest passarà a tindre la condició
d’abandonat mitjançant un decret d’abandó i pot ser cedit, acollit temporalment o
adoptat tan prompte com el veterinari responsable del centre ho determine. Una
vegada dictat el decret d’abandó, l’animal quedarà baix la responsabilitat de
l’Ajuntament fins la seua destinació definitiva.

31.7

La recollida d’animals no identificats estarà documentada fotogràficament de tal
forma que es facilite la seua traçabilitat fins a la seua identificació obligatòria. Els
llibres de registre d’animals arreplegats seran fàcilment accessibles a la inspecció
i dataran els llocs, dates i breu ressenya de l’animal, així com la seua destinació
final.

31.8

La supervisió dels animals arreplegats l’efectuarà el personal de l’Ajuntament
amb la finalitat de verificar que les condicions dels animals s’ajusten a la legislació
vigent.

Article 32. Adopció i acollida d’animals
32.1

L’Ajuntament i els titulars dels centres d’acollida fomentaran en tot moment
l’adopció responsable d’animals.

32.2

L’adopció serà gratuïta, si bé es podrà repercutir sobre l’adoptant el cost dels
tractaments, la identificació i l’esterilització.

32.3

L’adopció es durà a terme amb tots els tractaments obligatoris al dia i prèvia
identificació i esterilització de l’animal, o compromís d’esterilització en un termini
determinat si hi ha raons sanitàries que no la facen aconsellable en el moment
de l’adopció. S’informarà als adoptants sobre l’estat sanitari de l’animal a fi
d’aplicar, si és el cas, els tractaments veterinaris necessaris per al seu benestar,
així com del seu cost estimat. Quan els animals de companyia que estiguen en
centres de protecció animal patisquen malalties infectocontagioses o parasitàries
transmissibles als humans o als animals, que a criteri del veterinari responsable
del centre suposen un risc per a la salut pública o la sanitat animal, no podran
ser entregats en adopció.

32.4

L’Ajuntament, a través del centre d’acollida, podrà atorgar la custòdia provisional
d’un animal sense propietari conegut, una vegada decretat l’abandonament, a
aquella persona física que actuant com a posseïdor temporal puga garantir
l’atenció de l’animal i el seu manteniment en bones condicions higiènic-sanitàries.

Aquesta modalitat es denominarà casa d’acollida. Aquesta cessió estarà
condicionada al compromís de comunicar al centre d’acollida qualsevol
incidència relativa al benestar de l’animal i d’entregar-lo immediatament si es
troba un adoptant. Les persones físiques estaran obligades a permetre l’accés
als seus domicilis per a realitzar les inspeccions oportunes dels animals; en cas
contrari, perdran la custòdia provisional dels animals i no podran exercir aquesta
funció.
32.5

No es podran mantindre en aquest règim més de 5 animals, gossos i/o gats en
un mateix domicili, considerat com a casa d’acollida. El centre d’acollida
mantindrà una relació actualitzada d’aquestes cases d’acollida, a disposició de la
Conselleria competent en matèria de protecció animal i de l’Ajuntament.

32.6

Els centres d’acollida comunicaran en un màxim de 24 hores en dies laborables
l’entrada d’un animal identificat al RIVIA i a l’Ajuntament, realitzant en aquest
termini els tràmits necessaris per a la localització immediata del propietari.

CAPÍTOL II. COLÒNIES CONTROLADES DE GATS DE CARRER
Article 33. Colònies controlades de gats de carrer
33.1

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca promourà l’existència de les colònies
controlades de gats de carrer i donarà suport a les associacions sense afany de
lucre i als particulars que tinguen com a finalitat la defensa i protecció dels
animals. Així s’evitaran focus d’insalubritat, brutícia o molèsties, i alhora es
controlaran les colònies felines, que són una bona eina per a combatre les
plagues de rosegadors, panderoles i unes altres.

33.2

Les entitats col·laboradores designaran les persones voluntàries autoritzades per
a l’alimentació de les colònies de gats de carrer, atorgant-les la corresponent
acreditació/identificació (carnet d’alimentador/a), havent de complir les següents
condicions:
a) La colònia felina estarà subjecta a la vigilància i control de l’autoritat
municipal, la qual podrà requerir les mesures que considere necessàries en
benefici dels animals i de les persones.
b) En el cas que una colònia no estiga ben gestionada o s’incomplisquen les
condicions imposades, l’entitat col·laboradora o els particulars perdran la
condició de col·laborador al programa.
c) L’entitat col·laboradora o els particulars seran els responsables de les
condicions en què es trobe la colònia i respondran davant l’Administració en
el cas d’incompliment de qualsevol normativa municipal, de les mesures
requerides o si es deriva un problema sanitari o de benestar animal.
d) Les entitats col·laboradores o particulars han d’informar a requeriment de
l’autoritat municipal de la situació de les colònies i dels canvis o incidències
que es puguen produir.
e)

S’informarà als veïns i veïnes de les tasques que es duen a terme a la colònia
de gats i la seua gestió s’efectuarà de forma discreta.

f)

Les entitats col·laboradores o particulars hauran de dur a terme per al
manteniment dels animals de la colònia les següents mesures higiènicsanitàries:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Els animals han de disposar sempre d’aigua neta i menjar sec en
quantitat adequada a les seues necessitats.
No s’alimentaran amb restes d’aliments (deixats o abandonats).
El menjar dels animals es posarà en recipients adequats (els
instal·lats per l’Ajuntament).
Els recipients per a aigua i menjar i els llocs de refugi no ocuparan les
zones de pas de vianants o de trànsit rodat. Mai es podran posar, dins
d’esta normativa, en zones privades. Tot i l’autorització dels
particulars, l’Ajuntament no en serà el responsable.
Els recipients per a aigua i menjar s’han de netejar periòdicament.
L’entorn en què es troben els animals estarà net, recollint
periòdicament els excrements que generen, així com les restes
d’aliments, amb l’objecte d’evitar males olors i proliferació de vectors
d’animals.

Article 34. Autorització per a l’actuació en una colònia
34.1

La concessió de les autoritzacions per a alimentar gats de carrer suposarà el
compliment de totes les condicions que seguidament es detallen. L’incompliment
d’una o diverses de les següents condicions serà motiu per a la no concessió de
l’autorització o la retirada de la mateixa:
a) El tràmit administratiu per a demanar l’autorització per a alimentar gats de
carrer s’iniciarà mitjançant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament
d’Alfara del Patriarca. A la sol·licitud cal constar la/les colònia/es de gats de
carrer de les quals la persona sol·licitant es fa responsable.
b) Tota persona autoritzada per a alimentar els gats de carrer és alhora
responsable de la/les colònia/es de les quals es fa càrrec, ja siga de manera
individual ja siga col·laborant en el seu manteniment amb unes altres
persones autoritzades amb les quals s’haurà de coordinar.
c) El manteniment d’una colònia de gats de carrer implica el control de la seua
població (esterilitzacions) i el control sanitari de la mateixa. L’Ajuntament
d’Alfara del Patriarca es farà càrrec de les esterilitzacions i controls veterinaris
mitjançant acords o convenis amb les associacions protectores,
cuidadores/alimentadores autoritzades de gats o centres veterinaris, ja
siguen de caire privat o públic. Els responsables de les colònies hauran de
col·laborar en la captura dels animals i el seu transport i recollida del centre
amb qui haja acordat l’Ajuntament o les responsables de les colònies -prèvia
autorització per part de l’Ajuntament-. En cas de recórrer a uns altres serveis
veterinaris o que les persones responsables de les colònies procedisquen de
forma individual o col·lectiva -prèvia autorització de l’Ajuntament-, hauran de
presentar-hi factures o certificacions per a la verificació que s’està realitzant
un control de la colònia. En este cas, l’Ajuntament abonarà les despeses
efectuades. Les esterilitzacions comportaran el marcatge dels animals (tall o
mos a l’orella). L’objectiu últim ha de ser l’esterilització de tots els gats i gates
integrants de la colònia, i la cura dels animals.
d) Els gats de carrer que pertanyen a les colònies seran alimentats amb pinso
sec diàriament i disposaran sempre d’aigua neta i fresca (per a l’abeurament

dels animals només es farà servir aigua). L’aigua es canviarà com a mínim
una volta cada dos dies (esta mesura té com a objectiu preservar la salut dels
animals i evitar la proliferació del mosquit tigre). S’acostumarà als gats a
alimentar-se en el mateix lloc i si és possible a la mateixa hora per a facilitar
la captura i l’observació de la colònia. Els recipients de menjar que instal·larà
l’Ajuntament tindran un disseny estèticament acceptable, i es col·locaran,
sempre que siga possible, amagats en les àrees de vegetació. Mai es deixarà
l’aliment en el sòl. Les restes d’aliment seran netejades diàriament per a evitar
riscos sanitaris.
e) En tot cas, sempre s’ha de complir l’obligació de previndre i evitar embrutar
la via i els espais públics, ja que es preservarà la higiene i la neteja dels llocs
d’alimentació. S’entén per embrutar la via i els espais públics l’abandó de
qualsevol tipus de residu en qualsevol tipus d’espai públic. Per tant, les
responsables de les colònies tenen l’obligació de tindre els dispensaris nets i
no col·locar elements estranys (matalàs, roba, caixes, coixins i uns altres
elements que puguen ser-hi dipositats) que generen insalubritat i mala
imatge, o avisar els serveis de neteja de l’Ajuntament si n’hi ha d’abandonats.
Totes les actuacions amb els animals es realitzaran amb la màxima
discreció/reserva i en horaris on la presència de persones vianants siga el
mínim possible.
34.2

L’autorització municipal per a donar aliments només podrà ser concedida a les
persones físiques majors de 16 anys i podrà ser revocada, sense dret a
indemnització, per raons d’interés públic o per incompliment dels criteris o
condicions imposats, sense perjudici de la sanció que corresponga a este
incompliment.

TÍTOL V. GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
CAPÍTOL I. DEFINICIÓ I LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA OBLIGATÒRIA
Article 35. Definició
35.1

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els següents:
a) Els que pertanyen a una de les races següents: akita inu, terrier starffordshire
americà, bullmastiff, bull terrier, dòberman, dogo argentí, dogo de Burdeus,
fila brasiler, mastí napolità, pitbull terrier americà, presa canari, presa
mallorquí, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès.
Aquest llistat de races pot ser modificat per la normativa vigent en cada
moment.
b) Gossos que siguen encreuament de les anteriors races entre sí, o amb altres,
obtenint una tipologia semblant a alguna d’aquestes races.
c) Els gossos que, sense pertànyer a les races i als seus encreuaments descrits
a l’apartat anterior, sense tipologia racial, reunisquen la totalitat de les
característiques que figuren al Decret 16/2015, de 6 de febrer, del Consell,
de modificació de l’Annex II del Decret 145/2000.
d) Els gossos que no s’inclouen en els punts a i b no es consideraran
potencialment perillosos malgrat manifesten alguna característica del punt c.

e) Es consideren gossos potencialment perillosos aquells que tot i no estar
inclosos en els apartats anteriors manifesten una conducta marcadament
agressiva o hagen protagonitzat episodis d’agressions o mossegades a
persones o a altres animals, l’agressió dels quals haja estat comunicada o
puga ser degudament acreditada. Sempre que no pertanyen a les races o
tipologia dels punts anteriors, podran perdre la condició de potencialment
perillosos després d’un període d’ensinistrament i amb un informe d’un
veterinari, que caldrà comunicar a l’Ajuntament.
f)

Queden exclosos els gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres
oficialment reconeguts, així com aquells gossos que es troben en fase
d’instrucció per a adquirir aquesta condició.

Article 36. Determinació de la potencial perillositat
36.1

Correspon a l’Ajuntament d’Alfara determinar la potencial perillositat dels gossos
amb caràcter marcadament agressiu o que hagen protagonitzat agressions a
persones o altres animals, d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o després
d’una notificació o denúncia, previ informe, d’un veterinari oficial o col·legiat,
designat o habilitat per l’autoritat competent, el cost del qual anirà a càrrec del
propietari o posseïdor de l’animal.

36.2

Quan per aquesta determinació siga necessari, l’Ajuntament podrà requerir a la
persona propietària o posseïdora que lliure l’animal. En cas de negativa, podrà
acordar, dins del procediment administratiu i com a mesura provisional, el comís
de l’animal per a sotmetre’l a la valoració corresponent.

36.3

Una vegada comunicada la resolució que determine la perillositat de l’animal,
l’interessat disposarà del termini d’un mes per a sol·licitar la corresponent
llicència per a la seua tinença.

Article 37. Llicència municipal per a la tinença i possessió d’un gos potencialment
perillós
37.1

Per a l’adquisició o tinença d’un gos considerat potencialment perillós cal obtindre
la corresponent llicència municipal emesa per l’Ajuntament on l’animal resideix
habitualment i on també haurà d’estar censat. Així mateix, tota persona que
conduïsca un gos potencialment perillós per llocs i espais públics haurà
d’obtindre l’oportuna llicència.

37.2

La documentació que cal presentar per a l’obtenció de la llicència és la següent:
a) Sol·licitud municipal de llicència d’animals potencialment perillosos.
b) Fotocòpia del DNI o passaport de la persona que vaja a ser el responsable
legal de l’animal, sempre una persona major d’edat.
c) Certificat d’antecedents penals.
d) Certificat d’aptitud psicològica i de capacitat física emès per un centre de
reconeixement autoritzat.

e) Assegurança de responsabilitat civil que cobrisca la indemnització dels danys
que l’animal puga provocar a les persones i/o altres animals, amb la quantia
mínima que establisca la legislació vigent. En aquesta pòlissa haurà de figurar
les dades d’identificació de l’animal. Coincidint amb la renovació de la pòlissa,
caldrà lliurar una còpia a l’Ajuntament i el corresponent rebut de pagament
vigent per comprovar la seua vigència.
f)

Localització dels locals o habitatges que hauran d’allotjar a l’animal, amb
indicació de les mesures de seguretat adoptades. Requereix la supervisió
dels tècnics de l’Ajuntament.

g) Acreditació de la inscripció de l’animal al RIVIA (certificat i targeta).
h) Fotocòpia de la cartilla sanitària o passaport de l’animal amb les vacunes
actualitzades.
i)

Declaració responsable dels antecedents d’agressions o violència amb
persones o altres animals en què haja incorregut.

37.3

A la llicència constaran les dades del titular o conductor de l’animal i les dades
d’aquest. Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser
comunicada al Cens en el termini de 15 dies, comptats des de la data en què es
produïsca.

37.4

La llicència haurà de renovar-se abans de 5 anys des de la data d’expedició.

37.5

La llicència perdrà la seua vigència en el moment en què el seu titular deixe de
complir qualsevol dels requisits establerts per a la seua obtenció.

CAPÍTOL II. MESURES DE SEGURETAT
Article 38. Condicions de circulació i estada
38.1

Ser major d’edat i no ser una persona incapacitada per a proporcionar les cures
necessàries a l’animal, no haver sigut sancionada per infraccions en matèria de
tinença d’animals potencialment perillosos, així com no haver sigut privada
judicial o governativament de la tinença d’aquests animals.

38.2

La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix
que la persona que els conduïsca i controle dispose de l’acreditació de la
inscripció de l’animal al Cens.

38.3

A les vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius i llocs i espais d’ús
públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar obligatòriament
lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts
del corresponent morrió homologat i adequat per la raça.

38.4

No es pot portar simultàniament més d’un gos potencialment perillós per una
mateixa persona en llocs i espais públics.

38.5

Les instal·lacions que allotgen els gossos potencialment perillosos han de tindre
les característiques següents, a fi d’evitar que els animals isquen i cometen danys
a tercers:

a) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar
ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta
del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguen desencaixar
o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat i eixir del recinte.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de l’existència
d’un gos d’aquest tipus.
38.6

Els animals potencialment perillosos que es troben en una finca, casa, parcel·la,
terrassa o pati han d’estar lligats, llevat que es dispose d’un habitacle amb
l’alçada, la superfície i el tancament adients per a protegir les persones o animals
que accedisquen o s’apropen a aquests llocs.

38.7

En els casos de gossos que presenten comportaments agressius patològics no
solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, es pot
considerar baix criteri facultatiu el sacrifici de l’animal.

Article 39. Ensinistrament i cria
39.1

Només s’autoritza la cria d’aquests gossos en els centres de cria autoritzats i
inscrits al Registre Oficial de Nuclis Zoològics.

39.2

L’ensinistrament d’atac i de defensa només es pot autoritzar en les activitats de
vigilància i de guarda d’empreses de seguretat i de les diferents forces de
seguretat.

39.3

Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només poden ser
realitzades en els centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per
professionals que tinguen la formació i els coneixements necessaris avalats per
la titulació reconeguda oficialment.

TÍTOL VI. ANIMALS SALVATGES EN CAPTIVITAT
CAPÍTOL I. ANIMALS SALVATGES AUTÒCTONS I NO AUTÒCTONS
Article 40. Protecció i prohibicions
La protecció de la fauna salvatge autòctona i no autòctona i les prohibicions que les
afecten es regeixen pel que estableixen els tractats i els convenis internacionals, la
normativa estatal, comunitària i autonòmica, les disposicions de desenvolupament i la
normativa sectorial que resulte d’aplicació.

Article 41. Tinença d’animals de fauna salvatge no autòctona
41.1

Queda prohibida la circulació i tinença d’animals salvatges de perillositat
manifesta o que poden representar un perill, inclosos primats, grans carnívors,
grans rèptils, animals verinosos o altres, en col·leccions zoològiques particulars,
espais públics i locals oberts al públic, si no estan tipificats i registrats com a parc
zoològic. En cap cas conviuran amb les persones com a animals de companyia i
en tot moment aquests animals estaran allotjats en un entorn adequat a la seua

espècie que garantisca el seu benestar i les mesures de seguretat necessàries.
A més, caldrà donar compliment a la normativa d’animals potencialment
perillosos.
41.2

Queden prohibits els espectacles circenses d’animals salvatges, siga quina en
siga l’espècie.

41.3

La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la
tinença dels quals és permesa i que, per les seues característiques, puguen
causar danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais
públics o al medi natural ha de mantindre-los en captivitat de manera que es
garantisquen les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibirlos ni passejarlos per les vies i els espais públics i ha de tindre subscrita una
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

41.4

Les persones propietàries d’animals de fauna salvatge o exòtics permesos per la
normativa relacionada a l’article 40, els quals han d’estar esterilitzats, hauran
d’acreditar documentalment la seua procedència legal. Així mateix, procediran a
la seua identificació i registre quan la normativa ho exigisca.

Article 42. Fauna salvatge autòctona protegida
Queda prohibida la caça, la captura, la tinença, el tràfic o el comerç i l’exhibició pública
d’animals d’espècies protegides o parts, ous o cries (vius o dissecats) excepte aquells
que, d’acord amb la normativa vigent, s’autoritzen de forma expressa.
TÍTOL VII. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LA TINENÇA, VENDA D’ANIMALS
I CERTÀMENS
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 43. Requisits generals dels Nuclis Zoològics
43.1

Els nuclis zoològics hauran de reunir els següents requisits per al seu registre,
sense perjudici que s’establisquen reglamentàriament en funció de la seua
classificació zootècnica:

a) Comptar amb l’autorització municipal de l’activitat corresponent.
b) Tindre condicions higiènic-sanitàries adequades, així com espai suficient en
relació als animals que alllotgen, que els possibiliten l’exercici suficient, d’acord
amb les necessitats fisiològiques i etològiques de les espècies a albergar.
c) Comptar amb un espai apropiat per a mantindre animals malalts o que
requerisquen cures o condicions de manteniment especials, on aquests animals
puguen rebre l’atenció necessària o guardar, si és el cas, períodes de
quarantena.
d) Comptar amb mesures per a evitar la fugida dels animals albergats que no
interferisquen amb el seu benestar.
e) Disposar de suficient personal ben qualificat per al seu maneig, d’acord amb el
que es determine reglamentàriament, que proporcione als animals que s’hi

allotgen totes les cures necessàries des del punt de vista higiènic sanitari i de
benestar animal, incloent-hi una alimentació adequada, protecció enfront de les
inclemències climatològiques, exercici, i en general l’atenció necessària d’acord
amb les seues necessitats, inclús durant les hores en què el centre romanga
tancat.
f)

Comptar amb un llibre de registre en format paper o en format electrònic, en el
qual consten almenys dades suficients per a la traçabilitat dels animals, el seu
origen, la seua destinació, les incidències sanitàries i les causes de les baixes,
si és el cas.

g) Comptar amb un veterinari responsable del manteniment i aplicació del programa
sanitari, el benestar i la identificació dels animals.
h) Tindre en lloc visible l’acreditació de la seua inscripció al Registre de Nuclis
Zoològics d’Animals de Companyia, quan es tracte d’establiments d’accés
públic, així com el seu nombre màxim de capacitat d’animals i espècies a
albergar.
i)

Tindre a disposició de l’Administració competent tota la documentació referida
als animals emplaçats d’acord amb la legalitat vigent.

43.2

Els centres públics o privats d’acollida d’animals vagabunds o extraviats podran
comptar amb programes específics de voluntariat i col·laboració amb entitats de
protecció animal i la societat civil.

Article 44. Registre dels Nuclis Zoològics d’Animals de Companyia
44.1

El Registre de Nuclis Zoològics d’Animals de Companyia s’inclou dins del
Registre d’Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana, en el qual
s’hauran d’inscriure tots els centres d’acord amb la seua classificació zootècnica
particular, l’organització i funcionament del qual s’establirà reglamentàriament.

44.2

Els ajuntaments i la resta d’Administracions podran dur a terme les tasques de
vigilància i inspecció dels centres, d’acord amb les competències que tinguen
assignades i les incidències que puguen afectar al benestar animal.

44.3

L’accés a la informació bàsica del Registre de Nuclis Zoològics serà públic.

Article 45. Requisits dels vivers i establiments públics de venda d’animals de
companyia
45.1

Els establiments dedicats a la cria o venda professional dels animals de
companyia hauran d’estar registrats com a nuclis zoològics, sense perjudici de
les altres disposicions que li siguen aplicables reglamentàriament, sent els
requisits de funcionament els següents:

a) La cria amb fins comercials i la venda professional d’animals es realitzarà
necessàriament des de vivers i centres de venda registrats i destinats per a això.
Els centres de venda facilitaran l’adopció virtual i sense presència física dels
animals de companyia, mitjançant la col·laboració amb els centres d’acollida
d’animals abandonats, en els termes que reglamentàriament es determine.

b) La venda de gossos i gats als centres adés citats, s’haurà de realitzar en aquells
centres de venda que complisquen les condicions de seguretat, salubritat i espai
que reglamentàriament es determine.
c) Es prohibeix la cria i venda comercial d’animals sense les llicències i permisos
corresponents.
d) Els centres de venda podran disposar exposats per a la seua venda d’aquelles
espècies animals autoritzades en la resolució de declaració de nucli zoològic; en
tot cas peixos, rèptils, rosegadors, conills, furons i pardals de gàbia criats en
captivitat, sempre que complisquen amb els requisits que s’establiran
reglamentàriament. La Conselleria competent revisarà el llistat d’espècies i els
requisits i condicions per a la venda de cadascuna en el termini de 2 anys.
e) Queda prohibida la venda d’animals salvatges i de fauna silvestre que, per les
seues condicions etològiques i necessitats biològiques, no s’adapten a la
convivència humana, així com aquells la comercialització dels quals estiga
prohibida per la normativa vigent i en tot cas aquells que no han sigut criats i han
nascut en captivitat.
f)

Per a qualsevol tipus de venda o donació d’animals, siga professional o no, a
través de mitjans de comunicació, revistes, publicacions assimilables i la resta
de sistemes de difusió, inclòs internet, haurà d’incloure’s necessàriament en
l’anunci el número de registre del viver o centre de venda en el Registre de Nuclis
Zoològics, així com el número d’identificació de l’animal, si és el cas.

g) El viver o centre de venda lliurarà al comprador en format paper o en format
electrònic tota la informació necessària sobre el seu origen, les característiques,
la identificació de l’espècie, el número d’identificació de l’animal, si escau, i el
número de registre i nom del nucli zoològic, així com en el cas de venda a
particulars un breu resum dels consells d’educació i les condicions sanitàries, de
benestar, atenció i maneig necessàries, i les infraccions i sancions que
comporten el maltractament i abandó dels animals regulats en aquesta
Ordenança.
h) Els animals es vendran sans, desparasitats, identificats i amb les vacunes
obligatòries, entregant-se al comprador un certificat oficial emès pel veterinari
responsable de l’establiment que acredite el seu bon estat sanitari, i en el cas de
gossos i gats, l’edat dels animals amb la documentació obligatòria corresponent.
L’existència d’un servei veterinari dependent de l’establiment que atorgue
certificats de salut per a la venda dels animals, no eximirà el venedor de
responsabilitat davant les malalties en incubació no detectades en el moment de
la venda. A l’efecte, s’establirà un termini de garantia mínima de 15 dies per si hi
haguera lesions ocultes o malalties en incubació.
i)

Els criadors hauran de prendre mesures que asseguren la correcta socialització
dels cadells amb anterioritat a la seua venda.

j)

El viver o centre de venda entregarà l’animal identificat per un veterinari, d’acord
amb la identificació regulada en la normativa vigent, amb la inscripció
formalitzada i efectiva de l’animal a nom del comprador al RIVIA.

k) La venda d’animals només podrà realitzar-se a persones majors d’edat que no
estiguen incapacitades d’acord amb la legislació vigent o mitjançant una

resolució judicial ferma o a menors de 18 anys, malgrat no estiguen incapacitats,
si tenen l’autorització de qui en tinga la pàtria potestat, custòdia o tutela, segons
el que estableix el Codi Civil i de conformitat, si és el cas, amb la sentència
d’incapacitació.
l)

Els cadells de gossos i gats hauran de tindre una edat mínima de 10 setmanes
en el moment de la venda, amb l’objecte d’evitar problemes de salut o de
comportament derivats d’un trasllat, alimentació, immunització o socialització
inadequats. Reglamentàriament es podrà restringir l’edat en la venda de les cries
d’altres espècies. En casos d’animals criats fora del territori nacional, la seua
venda no podrà realitzar-se abans que els cadells hagen complit els 3 mesos i
21 dies, sent obligatori que siguen entregats amb la vacuna de la ràbia.

m) Els animals destinats a la venda no es podran exhibir en aparadors o zones
exposades a la via pública, allotjant-los en un lloc adequat dins de l’establiment.
Aquests animals han de ser allotjats, abeurats i alimentats correctament.
n) Les persones professionals que treballen en establiments de venda, cria o
importació d’animals i que hagen de manipular-los, hauran de tindre una
formació específica que es determinarà reglamentàriament.
o) Es prohibeix la instal·lació de granges, centres de cria o centres de
subministrament de primats que tinguen com a objecte la seua reproducció o
comercialització per a experimentació animal.
Article 46. Requisits de les exposicions i concursos
46.1

La participació d’animals en fires, exposicions, concursos, filmacions, exhibicions
o qualsevol altra activitat, requerirà l’autorització prèvia de l’Ajuntament, que es
tramitarà amb 1 mes d’antelació a la data fixada per a l’esdeveniment.

46.2

L’entitat organitzadora haurà de comunicar a la Conselleria competent, amb una
antelació de 15 dies la realització de l’esdeveniment esmentat, expressant el lloc,
la data i l’hora de realització i identificant el servei veterinari responsable de
l’esdeveniment.

46.3

Dins dels 10 dies següents a la comunicació, la Conselleria competent, per raons
sanitàries, podrà prohibir la realització de la concentració o condicionar-la a
l’adopció de determinades mesures.

46.4

Els locals destinats a exposicions o concursos hauran de complir amb els
requisits següents:

a) Disposar d’un espai en què un facultatiu veterinari puga atendre a aquells
animals que precisen d’assistència.
b) Disposar d’una farmaciola bàsica amb equip farmacèutic reglamentari i el
material imprescindible per a estabilitzar i traslladar l’animal a un centre veterinari
adequat, quan es requerisca.
46.5

Serà preceptiu que els propietaris o posseïdors dels animals que participen en
fires, concursos o exhibicions, presenten la corresponent cartilla sanitària o
passaport, i que els animals amb identificació obligatòria es troben identificats.

46.6

Els animals que demostren actituds agressives o perilloses quedaran exclosos
de participar en fires, concursos o exhibicions.

46.7

Queden exclosos de participar en fires concursos o exposicions, animals amb
mutilacions estètiques.

TITOL VIII. INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I. INSPECCIÓ
Article 47. Inspecció
47.1

Totes les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l’acció
inspectora de l’Ajuntament d’Alfara, la qual es podrà dur a terme en qualsevol
moment, sense perjudici de les accions específiques de control de les activitats i
de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.

Article 48. Obligacions de l’inspeccionat
Les persones físiques o jurídiques als qui es practique una inspecció estaran obligades
a:
a) Permetre l’accés dels inspectors a tot establiment, explotació, instal·lació,
vehicle, contenidor o mitjà de transport, o lloc en general, amb la finalitat de
realitzar la seua actuació inspectora, sempre que aquells s’acrediten
degudament davant l’empresari, el seu representant legal o persona
degudament autoritzada o, fins i tot, davant qualsevol empleat que es trobara
present en el lloc. Si la inspecció es practicara en el domicili d’una persona física,
hauran d’obtindre el seu consentiment exprés o la preceptiva autorització judicial
prèvia.
b) Subministrar qualsevol informació sobre instal·lacions, mitjans, animals, serveis
i, en general, sobre aquells aspectes relatius a la protecció animal que se li
sol·licitaren, permetent la seua comprovació pels inspectors.
c) Facilitar que s’obtinga còpia o reproducció de la informació en matèria de
protecció animal.
d) Permetre la pràctica de diligències probatòries de l’incompliment de la normativa
vigent en matèria de protecció animal.
e) En general, a consentir i col·laborar en la realització de la inspecció.
f)

En tot cas, l’administrat tindrà dret a mostrar i ratificar la seua disconformitat
respecte a allò que s’haja registrat en l’acta d’inspecció.

CAPÍTOL II. RÈGIM D’INFRACCIONS
Article 49. Tipificació de les infraccions
49.1

Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les
accions i omissions tipificades a la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia; el Decret 145/2000, de

26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat
Valenciana, la tinença d’animals potencialment perillosos i l’Avantprojecte de Llei
de la Generalitat Valenciana sobre protecció, benestar i tinença d’animals de
companyia.
49.2

Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposa la
normativa esmentada a l’apartat anterior, si bé les infraccions per l’incompliment
dels deures, prohibicions o limitacions establerts en aquesta Ordenança relatives
a les relacions de convivència, ús dels serveis, equipaments, infraestructures,
instal·lacions i espais públics, seran sancionades de conformitat amb allò previst
a l’article 139 i 140 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

Article 50. Responsables de les infraccions
50.1

Serà responsable de les infraccions administratives la persona propietària o
posseïdora de l’animal, tan física com jurídica, que per acció o omissió haja
comès la infracció o en el seu cas, la persona titular de l’establiment en el qual
es produïsquen els fets. Quan els autors materials de les infraccions siguen
menors d’edat, seran responsables els seus pares, els seus tutors legals o els
que en tinguen la guarda legal.

50.2

Quan el compliment d’una obligació establerta per una norma amb rang de llei
corresponga a diverses persones, la responsabilitat serà solidària. No obstant,
quan la sanció siga pecuniària i siga possible, s’individualitzarà en la resolució en
funció del grau de participació de cada responsable.

50.3

La imposició de qualsevol de les sancions previstes en aquesta Ordenança, no
exclou de la responsabilitat civil de la persona sancionada ni la indemnització que
se li puga exigir per danys i perjudicis. Així mateix, serà compatible amb
l’exigència a la persona infractora de la reposició de la situació alterada al seu
estat original.

50.4

Si s’aprecia que els fets objecte d’un expedient sancionador poden ser
constitutius de delicte o falta, l’Ajuntament traslladarà les actuacions a l’autoritat
judicial competent i deixarà en suspens el procediment sancionador fins que
aquesta no es pronuncie.

Article 51. Infraccions de la legislació sobre protecció dels animals
51.1

Són infraccions lleus de la legislació sobre protecció dels animals:

a) La possessió temporal de gossos no identificats, animals potencialment
perillosos no identificats i aquells animals en què es determine
reglamentàriament la identificació.
b) Incomplir les obligacions d’inscripció al Cens Municipal d’Animals de Companyia
i les posteriors comunicacions preceptives, com pot ser la mort de l’animal,
cessió, canvi de residència de l’animal, canvi en el sistema d’identificació, així
com qualsevol altra modificació de les dades que figuren al Cens.
c) No disposar de la cartilla o el passaport sanitari dels animals objecte de
vacunació o de tractament obligatori, o que aquests estiguen incomplets.

d) El transport d’animals amb vulneració dels requisits establits a l’Avantprojecte de
Llei de la Generalitat Valenciana sobre protecció, benestar i tinença d’animals de
companyia.
e) La venda i donació a menors de 18 anys o incapacitats sense l’autorització dels
que tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.
f)

51.2

Qualsevol infracció de l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana sobre
protecció, benestar i tinença d’animals de companyia, que no siga qualificada de
greu o molt greu.
Són infraccions greus de la legislació sobre protecció dels animals:

a) El manteniment d’animals d’espècies perilloses sense autorització prèvia.
b) La donació d’animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció
onerosa d’animals.
c) El manteniment dels animals sense l’alimentació o en instal·lacions inadequades
des del punt de vista higiènic-sanitari o per a la pràctica de les cures i l’atenció
necessària d’acord amb les seues necessitats etològiques, segons raça i
espècie.
d) La no-vacunació, no-esterilització o la no-realització de tractaments obligatoris
en els casos que preveu l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana
sobre protecció, benestar i tinença d’animals de companyia.
e) L’incompliment per part dels establiments per al manteniment temporal
d’animals, la seua cria o venda, de qualsevol dels requisits i condicions
establides a l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana sobre protecció,
benestar i tinença d’animals de companyia.
f)

L’incompliment per part dels centres d’acollida de qualsevol dels requisits i
condicions establides a l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana sobre
protecció, benestar i tinença d’animals de companyia, llevat d’allò que s’haja
considerat molt greu.

g) La filmació d’escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o
patiment, sense autorització prèvia de l’òrgan competent de la Comunitat
Valenciana.
h) L’incompliment de l’obligació d’identificar pel propietari dels gossos, animals
potencialment perillosos i aquells animals en què es determine
reglamentàriament la identificació.
i)

La reincidència en una infracció lleu.

j)

L’oposició, obstrucció o falta de col·laboració amb l’actuació inspectora i de
control de les administracions públiques, quan impedisca o dificulte greument la
seua realització.

k) L’incompliment de les obligacions del veterinari autoritzat quant a la forma,
mètodes i condicions dels tractaments, vacunacions o identificacions
obligatòries.

l)

La pràctica de mutilacions prohibides.

m) Realitzar qualsevol de les activitats regulades a l’Avantprojecte de Llei de la
Generalitat Valenciana sobre protecció, benestar i tinença d’animals de
companyia sense comptar amb l’autorització administrativa o la inscripció
registral exigible segons les normes de protecció animal aplicables.
n) L’incompliment de les obligacions exigides als posseïdors o custodis per a la
protecció animal, quan hi produïsca lesions permanents, deformacions o
defectes greus.
o) Subministrar documentació falsa als inspectors o a l’Administració.
p) No prestar auxilis als animals atropellats o ferits i no comunicar els fets a
l’Ajuntament.
51.3

Són infraccions molt greus de la legislació sobre protecció dels animals:

a) El sacrifici dels animals amb patiments físics o psíquics, sense necessitat o
causa justificada o no es donen les condicions previstes a l’Avantprojecte de Llei
de la Generalitat Valenciana sobre protecció, benestar i tinença d’animals de
companyia.
b) El sacrifici no eutanàsic d’animals, de forma privada o a la via pública.
c) Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.
d) L’abandonament dels animals.
e) La filmació d’escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment
d’animals quan el dany no siga simulat.
f)

L’esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici d’animals sense control
veterinari.

g) La venda ambulant d’animals per qualsevol sistema, inclosa la publicitat.
h) La cria i comercialització d’animals sense les llicències i permisos corresponents.
i)

L’incompliment dels terminis de retenció dels animals establits a l’Avantprojecte
de Llei de la Generalitat Valenciana sobre protecció, benestar i tinença d’animals
de companyia, per als centres d’acollida.

j)

Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que
puguen ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu
desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per
veterinaris en cas de necessitat.

k) La utilització d’animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars,
i altres activitats que indiquen crueltat o maltractament, podent ocasionar-los la
mort, patiment o fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris.
l)

La incitació als animals per a escometre persones o altres animals, exceptuant
els gossos de la policia i els dels pastors.

m) La reincidència en una infracció greu.
n) L’assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a tals
efectes per la legislació vigent.
o) El trencament de les mesures provisionals adoptades per a posar fi a la situació
de risc per a l’animal.
p) El trencament de les sancions accessòries.
q) L’oposició, obstrucció o falta de col·laboració amb l’actuació inspectora i de
control de les administracions públiques, quan impedisca o dificulte greument la
seua realització.
r) No evitar la fugida d’animals d’espècies exòtiques o d’espècies híbrides, de
manera que puga comportar una alteració ecològica greu.

Article 52. Sancions per infracció de la legislació de protecció animal
52.1

Les infraccions establertes a l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana
sobre protecció, benestar i tinença d’animals de companyia seran sancionades
mitjançant resolucions que podran imposar tant multes pecuniàries com sancions
accessòries o ambdues.

52.2

Per la comissió d’infraccions en matèria de protecció dels animals, podran
imposar-se les sancions següents:

a) Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 100 a 3.000 € o
advertència.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 3.001 a 6.000 €.
c) Les infraccions molt greus, de 6.001 a 30.000 €.
52.3

Quan un sol fet siga constitutiu de dues o més infraccions, se sancionarà només
per la més greu.

52.4

Els ingressos procedents de les sancions es destinaran a actuacions que tinguen
per objecte la protecció dels animals.

Article 53. Multes coercitives
En el cas que l’interessat no execute les mesures provisionals, complisca les sancions
imposades o les mesures previstes, l’autoritat competent podrà requerir els afectats
perquè, en un termini suficient, procedisquen al compliment d’aquelles, amb
l’advertència que, en cas contrari, s’imposarà una multa coercitiva, amb assenyalament
de quantia i fins a un màxim de 6.000 €.

Secció 2a. Normes municipals
Article 54. Infraccions de les normes municipals
Les infraccions de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança que no estiguen
tipificades com a infraccions administratives per una altra normativa sectorial es
tipifiquen en els següents apartats:
54.1

Infraccions lleus de la normativa municipal:

a) No recollir les deposicions dels animals immediatament o permetre que aquests
miccionen en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.
b) No diluir amb aigua i vinagre els orins que realitzen els animals.
c) No dipositar les deposicions dels animals als contenidors de recollida de restes
o a les papereres destinades a aquesta finalitat.
d) No portar els gossos lligats a la via pública d’acord amb les normes de conducció
i subjecció establertes en aquesta Ordenança o sense observar les obligacions
de vigilància i seguretat establertes.
e) L’ús de corretges extensibles en gossos de més de 15 Kg o obstaculitzant la
circulació de les persones vianants.
f)

Tindre animals als espais o vies públiques quan haja estat prohibit amb motiu de
situacions de grans aglomeracions de persones o quan supose un perill per a la
seua seguretat o la de les persones del seu entorn.

g) No respectar el nombre màxim de gossos amb què es pot circular per la via i
espais públics.
h) Alimentar els animals a les vies o espais públics, excepte les persones
autoritzades en els casos previstos en aquesta Ordenança, així com a les zones
privades exteriors, tals com portalades, finestres, terrasses, patis i balcons dels
habitatges.
i)

Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais, incloses les vies
urbanes.

j)

Ensinistrar gossos a la via pública per a les activitats d’atac, defensa, guarda i
disciplines similars.

k) Incomplir les normes d’ús en els espais de lliure circulació i parcs canins.
l)

Pertorbar la tranquil·litat del veïnat amb els cants, lladrucs, crits i altres sorolls
produït pels animals.

m) La tinença i criança d’animals no considerats de companyia en domicilis
particulars que comporte risc sanitari, perill o qualsevol tipus de molèsties per
sorolls, olors o brutícia al veïnat, a altres persones o als animals mateixos.
n) Fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no conste el
número del nucli zoològic del centre venedor o donant o de l’associació
protectora legalment reconeguda.

o) No disposar del rètol que advertisca de l’existència d’un gos de guarda o
vigilància.
p) La inobservança de les obligacions d’aquesta Ordenança que no tinguen
transcendència greu per a la higiene, seguretat i/o tranquil·litat de la ciutadania.
q) Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança o de la normativa aplicable que
no haja estat tipificada de greu o molt greu.
54.2

Infraccions greus de la normativa municipal:

a) Accedir amb animals o permetre la seua estada en parcs infantils o en aquelles
zones prohibides per la senyalització establerta per l’Ajuntament.
b) Deixar als animals beure aigua en contacte amb les aixetes de les fonts
públiques.
c) Mantindre els animals en condicions higiènic-sanitàries i/o de benestar
inadequades, que comporte perill per als propis animals o molèsties greus al
veïnat o altres persones.
d) Permetre que la tranquil·litat i el descans del veïnat siguen alterats pel
comportament dels animals, des de les 21 fins a les 8 hores.
e) No adoptar en balcons, terrasses i similars les mesures necessàries per a evitar
que els animals puguen afectar amb les seues deposicions fecals i/o orins les
façanes, les plantes inferiors o colindants o els espais d’ús públic en general.
f)

L’incompliment de les limitacions d’espècies i/o del nombre màxim d’exemplars
que hagen estat permesos.

g) No sotmetre l’animal a observació veterinària quan estiga obligat a fer-ho per
aquesta Ordenança i la legislació sectorial corresponent.
h) La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o
documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el
compliment de les seues funcions establertes en aquesta Ordenança, així com
subministrar informació o documentació falsa.
i)

La tinença d’animals salvatges considerats potencialment perillosos.

j)

Vendre, donar en acollida o adopció un animal de companyia sense que la
persona que l’adquireix, acull o adopta haja emplenat i signar la declaració
responsable prevista a l’article d’aquesta Ordenança.

k) Reincidir en la comissió de qualsevol infracció lleu prevista en l’apartat anterior.
54.3

Infraccions molt greus de la normativa municipal:

a) Mantindre els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista
higiènic-sanitari i de seguretat, quan comporte perill pels animals o molèsties
molt greus per al veïnat o a terceres persones.

b) Adquirir en compra, acollida o adopció un animal de companyia per qui en els
últims 5 anys haja estat sancionat per infraccions que impliquen maltractament
o abandonament d’un animal o haja estat condemnat per sentència judicial.
c) L’incompliment dels requeriments específics que en compliment d’aquesta
Ordenança emet l’Ajuntament.
d) Reincidir en la comissió de qualsevol infracció greu prevista en l’apartat anterior.
Article 55. Sancions de les infraccions tipificades per aquesta ordenança
55.1

Les infraccions de l’article 54 d’aquesta Ordenança seran sancionades amb la
multa prevista a la legislació general per a les sancions per infracció
d’Ordenances municipals, la qual preveu les quanties següents:

a) Infraccions lleus de 100 € fins a 750 €.
b) Infraccions greus de 751 € fins a 1.500 €.
c) Infraccions molt greus de 1.501 € fins a 3.000 €.
Secció 3a. Animals potencialment perillosos
Article 56. Infraccions de la legislació sobre animals potencialment perillosos
56.1

Són infraccions lleus de la legislació sobre animals potencialment perillosos:

a) No inscriure el gos considerat potencialment perillós al Cens Municipal.
b) No comunicar les instal·lacions que allotgen a gossos considerats potencialment
perillosos.
c) No comunicar la renovació de la pòlissa d’assegurança dels animals
potencialment perillosos que consten a l’expedient administratiu.
d) Dur simultàniament, als espais d’ús públic en general o als espais de
concurrència pública, més d’un gos considerat potencialment perillós.
e) Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics amb una
subjecció de longitud superior a 2 metres o la no utilització d’un morrió homologat
o adequat a la seua raça.
f)

Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics els menors
de 18 anys.

g) No comunicar el titular de la llicència per a la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, dins del termini de 15 dies, qualsevol
variació de les dades que consten a l’expedient administratiu.
h) Qualsevol altra infracció de la legislació sobre animals potencialment perillosos
que no haja estat tipificada de greu o molt greu.

56.2

Són infraccions greus de la legislació sobre animals potencialment perillosos:

a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que
allotgen a gossos considerats potencialment perillosos.
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per a la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
c) Fer activitats d’ensinistrament sense certificat professional.
d) Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i/o sense morrió
a les vies públiques, parts comunes dels immobles col·lectius i llocs i espais
públics en general.
e) Adquirir, transmetre o vendre un gos potencialment perillós a persones menors
d’edat o privades judicial o governativament de la seua tinença.
f)

Deixar anar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per a evitar que s’escape o que s’extravie.

g) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal.
h) No evitar les amenaces o atacs a persones o baralles amb altres gossos.
i)

Transportar animals potencialment perillosos vulnerant el que disposa la
normativa aplicable.

j)

Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida
per les autoritats competents o els seus agents, així com també el
subministrament d’informació inexacta o documentació falsa.

k) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense
subjecció.
56.3

Són infraccions molt greus de la legislació sobre animals potencialment
perillosos:

a) Participar de qualsevol manera en la realització de combats de gossos, en els
termes que s’estableixen legalment.
b) Fer activitats d’ensinistrament d’atac sense autorització.
c) Abandonar un animal potencialment perillós de qualsevol espècie, inclòs
qualsevol gos considerat potencialment perillós.
d) Tindre o conduir gossos potencialment perillosos sense llicència.
e) Ensinistrar animals per a activar la seua agressivitat o per a finalitats prohibides.
f)

L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles
d’animals potencialment perillosos, o la participació en aquests esdeveniments,
destinats a demostrar l’agressivitat dels animals.

g) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no
tinga llicència

h) Reincidir en la comissió de qualsevol infracció greu d’aquesta Ordenança.

Article 57. Sancions de les infraccions sobre animals potencialment perillosos
Les infraccions de la legislació en matèria d’animals potencialment perillosos seran
sancionades amb multes de les quanties següents:
57.1

Infraccions lleus:

a) Infraccions lleus dels apartats 1 a 2 de l’article 56.1 d’aquesta Ordenança: de
60,10 € fins a 150,25 €.
b) Infraccions lleus dels apartats 3 a 8 de l’article 56.1 d’aquesta Ordenança: de
150,25 € fins a 300,51 €.
57.2

Infraccions greus:

a) Infraccions greus dels apartats 1 a 5 de l’article 56.2 d’aquesta Ordenança: de
150,26 € fins a 1.502,53 €.
b) Infraccions greus dels apartats 6 a 11 de l’article 56.2 d’aquesta Ordenança: de
300,52 € fins a 2.404,05 €.
57.3

Infraccions molt greus:

a) Infraccions molt greus de l’apartat 1 a 2 de l’article 56.3 d’aquesta Ordenança:
de 1.502’54 € fins a 30.050,61 €.
b) Infraccions molt greus de l’apartat 3 a 8 de l’article 56.3 d’aquesta Ordenança:
de 2.404,06 € fins a 15.025,30 €.
57.4

Les infraccions administratives greus i molt greus en matèria d’animals
potencialment perillosos es podran sancionar amb les sancions accessòries de
confiscació, decomís, esterilització o sacrifici dels animals potencialment
perillosos, clausura de l’establiment i suspensió temporal o definitiva de la
llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de
capacitació d’ensinistrador, d’acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

CAPITOL III. EXERCICI DE LA POTESTAT SANCIONADORA MUNICIPAL
Article 58. Responsabilitat jurídica, civil i penal
58.1

La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta Ordenança no exclou la
responsabilitat civil i penal i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que
puguen correspondre al sancionat.

58.2

Les administracions públiques informaran de la jurisdicció penal o fiscalia els fets
que puguen ser constitutius de delictes o en suposen indicis.

58.3

És responsable per infraccions d’aquesta Ordenança qualsevol persona física o
jurídica que per acció o omissió infringisca els preceptes continguts en aquesta
Ordenança i la normativa que la desplega. Si no és possible determinar el grau

de participació de les diferents persones físiques i jurídiques que han intervingut
en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.

Article 59. Procediment sancionador
Per a imposar les sancions a les infraccions previstes en la present Ordenança, serà
necessari seguir el procediment sancionador regulat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Article 60. Competència sancionadora
60.1

La competència per a la incoació i instrucció dels expedients sancionadors i
imposició de les sancions corresponents, l’ostenten les autoritats municipals. No
obstant això, les autoritats locals si ho creuen convenient podran remetre a la
Generalitat Valenciana les actuacions practicades amb l’expedient incoat i instruït
fins a la proposta de resolució a fi que aquesta exercisca la imposició de la sanció.

60.2

No obstant, si l’Ajuntament no disposa dels mitjans humans i materials
necessaris, podran assumir la incoació i instrucció dels expedients sancionadors
les entitats d’àmbit supramunicipal com les mancomunitats o diputacions, amb
l’acord previ mutu motivat.

CAPITOL IV. GRADUACIONS DE LES SANCIONS I MESURES CAUTELARS
Article 61. Graduació de les sancions
61.1

En la imposició de les sancions s’ha de tindre en compte per a graduar la quantia
de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris establerts per
les respectives lleis on es tipifiquen les infraccions. Subsidiàriament, per a la
graduació de la sanció es consideraran els criteris següents:

a) Els coneixements, el nivell educatiu i altres circumstàncies del responsable.
b) La grandària i la ubicació geogràfica de l’explotació.
c) El grau de culpa, l’ànim de lucre il·lícit, el benefici obtingut o que s’esperara
obtindre.
d) El nombre d’animals afectats i el dany causat als animals.
e) La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions, així com la negligència
o intencionalitat de l’infractor.
f)

L’incompliment d’advertències prèvies, la transcendència social o sanitària, el
perjudici causat per la infracció comesa i l’alarma social que poguera produir-se.

61.2

Si, quan a les circumstàncies concurrents, s’apreciara una qualificada disminució
de la culpabilitat de l’imputat, l’òrgan sancionador podrà establir la quantia de la
sanció aplicant l’escala relativa a la classe d’infraccions de menor gravetat que
aquella en què s’integra la considerada.

61.3

L’òrgan sancionador podrà reduir la quantia de la sanció pecuniària fins a un 20%
si el presumpte infractor reconeix la comissió de la infracció en els termes que
preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

61.4

Hi ha reincidència si es produeix la comissió de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa en el termini de 3 anys, i així es declara en la nova resolució
sancionadora, sempre que així mateix la primera resolució sancionadora fóra
ferma en via administrativa. La data a partir de la qual es comptarà el termini
esmentat serà el dia que conste en els actes del procés que va cometre la primera
infracció o, si és continuada, des del dia que va deixar de cometre-la.

61.5

Així mateix, podrà incrementar la quantia fins a un 50% si l’infractor és reincident.
Si la reincidencia concorre en la comissió d’infraccions lleus, no escaurà la sanció
d’advertència.

Article 62. Sancions accessòries
La comissió d’infraccions greus i molt greus pot comportar la imposició de les següents
sancions accessòries:
a) Mesures de correcció, seguretat o control, que impedisquen la continuïtat en la
producció del dany.
b) Comís dels animals. L’òrgan sancionador determinarà la destinació definitiva de
l’animal, amb subjecció als principis de benestar i protecció animal.
c) Cessació o interrupció de l’activitat en un termini màxim de 2 anys.
d) Clausura o tancament d’establiments en un termini màxim de 10 anys, en el cas
de sancions molt greus.
e) Prohibició de la tinença o adquisició d’animals en un termini màxim de 2 anys.
f)

La pèrdua de la condició de veterinari autoritzat per als tractaments, vacunacions
o identificacions obligatòries.

Article 63. Mesures provisionals
63.1

En els casos de greu risc per a la vida de l’animal, podran adoptar-se mesures
provisionals, abans de la iniciació del procediment sancionador. Entre d’altres,
podran adoptar-se les següents:

a) Comís d’animals.
b) La no-expedició, per part de l’autoritat competent, de documents legalment
requerits per al trasllat d’animals.
c) La suspensió o paralització de les activitats, instal·lacions o mitjans de transport
i el tancament de locals, que no compten amb les autoritzacions o registres
preceptius.

63.2

L’Ajuntament podrà adoptar les mesures provisionals oportunes fins a la
resolució del corresponent expedient sancionador. Amb anterioritat a la resolució
que adopte les mesures provisionals oportunes, es donarà audiència a
l’interessat perquè formule les al·legacions que estime convenients.

63.3

Les despeses ocasionades pel comís o mesura provisional adoptada seran
reclamades per via administrativa al responsable legal de l’animal.

Article 64. Mesures no sancionadores
No tindran caràcter de sanció la clausura o el tancament d’establiments o instal·lacions
que no compten amb les prèvies autoritzacions o registres preceptius, o la suspensió
del seu funcionament fins que s’esmenen els defectes o es complisquen els requisits
exigits per raons de protecció animal.

Article 65. Prescripció de les infraccions
65.1

Els terminis de prescripció de les infraccions regulades en aquesta Ordenança,
llevat que existisca normativa específica que n’establisca d’altres, seran els
següents:

a) Infraccions lleus: 6 mesos.
b) Infraccions greus: 2 anys.
c) Infraccions molt greus: 3 anys.
65.2

Aquests terminis de prescripció es comptaran des de la data de la comissió de la
infracció.

Article 66. Prescripció de les sancions
66.1

Els terminis de prescripció de les sancions regulades en aquesta Ordenança,
llevat que existisca normativa específica que n’establisca d’altres, seran els
següents:

a) Infraccions lleus: 1 any.
b) Infraccions greus: 2 anys.
c) Infraccions molt greus: 3 anys.
66.2

Aquests terminis de prescripció es comptaran des de la data en què la resolució
sancionadora esdevé ferma.

Article 67. Caducitat
El termini per a dictar i notificar la resolució d’un expedient sancionador serà l’establert
per la normativa sectorial específica aplicable a la infracció.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Règims d’inspecció i sanció
Els règims d’inspecció i sanció regulats en aquesta Ordenança s’apliquen sense
perjudici dels establerts per altres normes sectorials específiques.

Segona. Habilitació per a la prohibició de la presència d’animals
Per decret d’Alcaldia es podran establir altres llocs o espais on reste prohibida la
presència de tots o alguns animals.
Tercera. Actualització automàtica
Els preceptes d’aquesta Ordenança que incorporen aspectes de la legislació sectorial
s’entenen automàticament modificats des del moment en què es produïsca la revisió de
la legislació de què porten causa.
ANNEX I.- NORMES D’ÚS DELS PARCS CANINS
Els propietaris o posseïdors de gossos que utilitzen aquests espais han de respectar les
normes de comportament següents:
1. Queda prohibida l’entrada a femelles en zel i animals amb collarets de pues o
dents.
2. Els animals han d’estar en tot moment acompanyats del seu propietari i/o
acompanyant. El gos ha d’estar vigilat constantment, de manera que està
absolutament prohibit deixar-los sols a l’àrea.
3. Només poden entrar aquells animals que estiguen censats, amb microxip i
complisquen la normativa vigent en matèria higiènic-sanitària.
4. És obligatori recollir els excrements que generen les mascotes i dipositar-los a
les papereres instal·lades a aquest efecte.
5. La porta ha de romandre en tot moment tancada.
6. Els animals han d’entrar i eixir de l’àrea subjectes amb corretja. Els gossos han
d’entrar a l’àrea canina subjectes amb corretja i no es deixaran anar fins a haver
tancat la porta. Es subjectaran amb la corretja abans d’obrir la porta per a eixir.
7. Els animals han d’estar amb collaret en tot moment per facilitar la seua separació
en cas d’enfrontament.
8. Si un animal es mostra agressiu haurà d’abandonar l’àrea immediatament
9. Els menors de 14 anys no podran entrar a l’àrea si no van acompanyats d’una
persona responsable del menor.
10. Queda totalment prohibit banyar dins del recinte a les mascotes.

11. Es permet l’ús de pilotes i joguines. Però en el cas que es produïsquen baralles,
aquests elements seran retirats de forma immediata.
12. Al menor indici d’agressivitat, el propietari subjectarà l’animal amb la corretja i
haurà d’abandonar l’àrea canina per un temps prudencial fins que l’animal s’haja
tranquil·litzat.
13. Els gossos poden romandre al recinte el temps que vulguen sempre que no es
generen conflictes.
14. Queda totalment prohibit menjar i consumir begudes alcohòliques en l’àrea
d’esbarjo.
15. Queda totalment prohibit alimentar els animals a l’àrea d’esbarjo.
16. Els danys i/o desperfectes que puga ocasionar una mascota a altres animals,
persones i/o mobiliari seran responsabilitat legal del seu propietari.
17. Els animals potencialment perillosos hauran d’anar lligats i portar morrió en tot
moment.

