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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AJUNTAMENT D’ALCOI
EDICTE
L’Ajuntament d’Alcoi, en sessió Plenària celebrada el
dia 29 de novembre de 2002, va aprovar inicialment
l’Ordenança sobre Tinença d’Animales a l’Entorn Humà de
l’Ajuntament d’Alcoi.
Donat que es van presentar al·legacions dins del termini
d’exposició pública i vists els informes emesos pels Tècnics
Municipals a les al·legacions presentades i el dictàmen de la
Comissió Informativa de Benestar Social, l’Ajuntament Ple,
en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2003, per majoria dels
senyors assistents, adopta el següent acord:
Primer.- Modificar l’Ordenança sobre Tinença d’Animals
a l’Entorn Humà de l’Ajuntament d’Alcoi, aprovada inicialment,
d’acord amb els informes tècnics de contestació a les
al·legacions presentades, estimant cinc d’aquestes
al·legacions i desestimant la cinquena i la sisena.
Segon.- Aprovar definitivament l’Ordenança sobre
Tinença d’Animals a l’Entorn Humà de l’Ajuntament d’Alcoi,
d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/85 de 2
d’abril.
D’altra banda i per a complir el que assenyalen els
articles 49 i 70 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, es publica el text
íntegre de l’Ordenança sobre Tinença d’Animals a l’Entorn
Humà aprovada definitivament:
ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D’ANIMALS A L’ENTORN
HUMÀ
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1
Aquesta ordenança té per objecte fixar la normativa que
regule la tinença i protecció d’animals, així com garantir-los
l’atenció adequada i el bon tracte, compatible amb la higiene,
la salut pública i la seguretat de persones, béns i benestar
social.
Article 2
1. L’àmbit de competències d’aquesta ordenança regula:
a) A tota persona física o jurídica que sota qualsevol títol
tinga relació amb els animals.
b) La convivència dels animals en l’entorn humà.
c) Les associacions protectores d’animals i semblants.
d) Els locals, establiments i anàlegs que per la seua
finalitat o la seua activitat tinguen els animals per objecte.
El que disposa aquesta ordenança serà d’aplicació
independentment que la relació amb els animals siga de
forma permanent, ocasional o accidental.
2. L’àmbit territorial d’aquesta ordenança serà tot el
terme municipal d’Alcoi .
Article 3
La competència en aquesta matèria queda atribuïda a la
Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Alcoi.
No obstant això, aquesta competència no inhibeix de les
competències pròpies la resta de regidories que pogueren
veure’s afectades per la presència d’animals.
Article 4. Exclusions
Queden fora de l’àmbit d’aquesta ordenança:
1. La protecció-conservació de la fauna silvestre
autòctona i de les espècies d’aprofitament piscícola i cinegètic,
els festejos taurins, així com l’experimentació i la vivisecció
d’animals, matèries regulades per la seua legislació específica corresponent.
2. L’explotació extensiva i no sedentària de bestiar que
per la seua característica transhumant té la seua regulació
pròpia.
3. Tot el que recull el Títol VIII Animals Potencialment
Perillosos sobre la llicència d’autorització de tinença d’animals

potencialment perillosos i sobre el seu registre municipal, en
el cas de pertànyer a les Forces Armades, forces i cossos de
Seguretat de l’Estat, cossos de la Policia Autonòmica i
Policia Local.
Capítol II. Definicions
Article 5
Als efectes d’aquesta ordenança és:
Animal de companyia tot aquell que, sent domèstic o
silvestre, tant autòcton com al·lòcton, és mantingut per les
persones amb la finalitat de viure amb elles, amb fins
educatius, socials o lúdics, i les persones assumeixen les
responsabilitats inherents a la seua convivència, sense que
existisca cap activitat lucrativa sobre l’animal.
Animal d’explotació tot aquell que, siga autòcton o
al·lòcton, és mantingut per les persones amb fins lucratius i/
o productius.
Animal silvestre o salvatge tot aquell que pertany a la
fauna autòctona o al·lòctona, terrestre, aquàtica o aèria, i
dóna mostres de no haver viscut al costat de l’home, per
comportament o per falta d’identificació.
Animal abandonat tot aquell que no és silvestre i no té
amo ni domicili conegut, porte o no porte identificació de
procedència o propietari, ni l’acompanye cap persona que
puga demostrar la seua propietat i vague lliurement per la via
pública o el camp, amb la qual cosa pot arribar a adoptar els
costums d’un animal silvestre.
Animal potencialment perillós tot aquell que pertany a la
fauna salvatge i s’utilitza com a animal domèstic, de guarda,
de protecció o de companyia i que, amb independència de la
seua agressivitat, pertany a una espècie, raça o morfologia
amb capacitat de causar la mort o lesions a persones o
animals i danys a les coses, i està inclòs en algun dels
apartats següents:
a) Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis
verinosos, i de la resta, tots els que superen els 2 quilograms
de pes actual o adult.
b) Artròpodes i peixos: aquells que per la inoculació de
verí dels quals siga necessària l’hospitalització de l’agredit,
sent l’agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.
c) Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en
estat adult.
Així mateix, tindran aquesta qualificació els animals
domèstics o de companyia, i especialment els pertanyents a
l’espècie canina que pel seu ensinistrament especial, el seu
historial violent o per estar inclosos dins d’una tipologia
racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de la
mandíbula, tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les
persones o a altres animals i danys a les coses, i estiguen
inclosos, almenys, en algun dels apartats següents:
1) Races
- American staffordshire terrier
- Pit bull terrier
- Akita inu
- Starffordshire bull terrier
- Gos de presa mallorquí
- Fila brasiler
- Gos de presa canari
- Bullmastiff
- Rottweiler
- Bull terrier
- Dogo de Bordreus
- Tussa inu
- Dogo argentí
- Dòbermann
- Mastí napolità
- Encreuaments dels anteriors entre ells o amb altres
races en què s’obté una tipologia semblant a alguna
d’aquestes races.
2) Animals agressius que hagen mossegat persones o
animals i l’agressió dels quals haja estat notificada o puga ser
demostrada.
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3) Gossos ensinistrats per a l’atac.
4) Animals que tinguen majoritàriament les
característiques següents:
4.1. Forta musculatura, aspecte poderós, robust,
configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
4.1. Marcat caràcter i gran valor.
4.2. Pèl curt.
4.4. Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres,
altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
4.5. Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i
gran, galtes musculoses i bombades, mandíbules grans i
fortes, boca robusta, ampla i profunda.
4.6. Coll ample musculós i curt.
4.7. Pit massís, ample, gran, profund, costelles
arquejades i llom musculat i curt.
4.8. Extremitats anteriors paral·leles, rectes, robustes i
extremitats posteriors molt musculoses, amb potes
relativament llargues formant un angle moderat.
Els gossos inclosos en els grups 2 i 3, que no pertanguen
a les races del grup 1, perdran la condició d’agressius
després d’un període d’ensinistrament, acreditat
posteriorment mitjançant un certificat expedit per un veterinari
habilitat o segons el que estableix la legislació que siga
vigent.
Article 6
S’entén per dany justificat o necessari el que es realitza
per a benefici ulterior de l’animal, i ha d’existir una lògica
vinculació causal entre el dany o el benefici per necessitats
sanitàries o d’humanitat.
Capítol III
Procediments
Article 7
Tot sacrifici d’animals haurà de realitzar-se de forma
instantània i indolora, en locals autoritzats i sota la supervisió
d’un veterinari; a més, s’haurà de tenir el respecte pertinent
en el tracte dels animals morts.
En tot cas, s’atendrà als requisits especials que per a
cada mètode de sacrifici s’exigeixen en l’Annex del Decret
158/1996, de 13 d’agost, del Govern Valencià.
Article 8
1. El trasllat d’animals vius haurà de realitzar-se el més
ràpidament possible, en embalatges especialment concebuts
i adaptats a les característiques físiques i etiològiques de
l’animal amb espai suficient que els assegure una protecció
adequada contra colps, les condicions climatològiques o
qualsevol tipus d’agressió.
2. Els embalatges o habitacles hauran de mantenir unes
bones condicions higienicosanitàries, hauran d’estar totalment
desinsectats i desinfectats i confeccionats amb materials
que no siguen danyosos per a la salut ni puguen causar
ferides o lesions.
3. A l’exterior portaran visiblement la indicació que conté
animals vius en les dues parets oposades i la indicació de
«dalt» o «baix».
4. En el cas que l’animal es considere potencialment
perillós s’haurà d’indicar explícitament en l’embalatge.
5. En el transcurs de la càrrega, transport i descàrrega,
s’adoptaran les mesures necessàries per garantir la seguretat
de les persones, altres animals i béns.
6. Durant el transport i l’espera els animals seran abeurats
i rebran alimentació a intervals convenients que eviten
patiments innecessaris.
7. La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de
forma adequada a les seues condicions i per personal
experimentat.
8. Exceptuant casos d’emergència i amb caràcter
assistencial, no es transportaran animals que no es troben en
bones condicions físiques, i particularment femelles en
avançat estat de gestació i lactants.
9. En tot cas, el transport d’animals ha de garantir les
adequades condicions d’higiene i salubritat pública exigides
en el Decret 158/1996 de 13 d’agost, del Govern Valencià .
Article 9
Els veterinaris en exercici i els de l’Administració Pública, les clíniques, consultoris i hospitals veterinaris hauran de
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portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de la
vacunació o tractament obligatori que estarà a disposició de
l’autoritat competent.
Article 10
Amb vista a la prevenció de la salut pública i la protecció
del medi ambient urbà es prohibeix subministrar aliments a
animals abandonats, silvestres o de qualsevol altre tipus
quan d’això es deriven estats d’insalubritat, danys, molèsties
o alteracions mediambientals, excepte les colònies i els llocs
autoritzats per l’Administració.
Article 11
L’Ajuntament, en l’àmbit de les seues competències,
garantirà la protecció de l’entorn, en l’aspecte ecològic,
higienicosanitari i social. Es consideren justificades les accions
i els mètodes que s’adopten per al control de les poblacions
animals, en el medi urbà o campestre, la proliferació de les
quals resulte perjudicial o nociva per al ciutadà i els seus
béns.
TÍTOL II
DEL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA

Article 12
1. El titular d’un animal de l’espècie canina està obligat
a inscriure’l en el Cens Municipal i en el Registre Informàtic
Valencià d’Identificació Animal, dins del termini màxim de
tres mesos des del seu naixement o d’1 mes des de la seua
adquisició, llevat que aquest animal siga considerat
potencialment perillós d’acord amb el que estableix la
legislació vigent; en aquest cas el termini serà de 15 dies des
de la seua adquisició.
Una vegada vençut aquest termini, no es reconeixerà
cap propietat sobre l’animal si aquest no està inscrit en el
cens esmentat, sense perjudici de les responsabilitats en
què es poguera incórrer.
2. En aquests dos casos haurà de demostrar que la
propietat s’ha obtingut sense violar la legislació vigent,
presentant els comprovants de propietat oportuns i, en cas
de no tenir-los, un escrit rubricat en què conste aquest fet i
s’acredite la seua responsabilitat.
3. El cens dels animals de companyia a l’Ajuntament
d’Alcoi es podrà realitzar a les oficines de la Regidoria de
Sanitat, en l’horari que s’establisca; també el podran realitzar
veterinaris, clíniques i consultoris legalment habilitats en el
cas del Registre Informàtic Valencià d’Animals.
No obstant això, qualsevol titular d’un animal domèstic
podrà inscriure’l en el Cens Municipal d’Animals de
Companyia.
4. Les persones propietàries d’animals estan obligades
a inscriure’ls en els serveis citats, si l’animal tinguera més de
tres mesos i encara no estiguera inscrit.
5. La inscripció serà obligatòria també per a tots aquells
animals inclosos en una reglamentació posterior a l’aprovació
d’aquesta ordenança.
Article 13
Els propietaris/posseïdors dels animals hauran de portar la seua identificació censal municipal de forma permanent,
en cas que siguen animals potenciament perillosos, o presentar-la a l’autoritat competent, en cas dels animals no
potencialment perillosos, quan els ho requerisca l’autoritat
en un termini de 24 hores.
Article 14
Els establiments de cria i venda d’animals, les clíniques
veterinàries, les associacions protectores i de defensa dels
animals i, en general, tot professional o entitat legalment
constituïda, col·laborarà amb l’Ajuntament en l’empadronat
dels animals que venguen, tracten o donen.
Article 15
1. Els que cedisquen o venguen algun animal estan
obligats a comunicar-ho a la Regidoria de Sanitat, dins del
termini de 15 dies, amb indicació del nom i el domicili del nou
titular, amb referència expressa al seu número d’identificació
censal.
Igualment estan obligats a notificar la pèrdua, robatori o
mort de l’animal, al lloc i en el termini citats, a fi de tramitar la
seua baixa en el cens municipal.
2. En cas de sostracció o desaparició d’un animal
identificat haurà de comunicar-se aquesta circumstància al
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Registre Municipal i al Registre Informàtic Valencià
d’Identificació Animal en el termini de 5 dies, llevat que
l’animal siga dels considerats com a potencialment perillosos;
en aquest cas, el termini màxim serà de 48 hores. La falta de
comunicació en el termini esmentat s’entendrà com a abandó,
llevat que es demostre el contrari.
En cas de mort de l’animal, s’haurà de justificar
convenientment, especialment en el cas que l’animal estiga
qualificat com a potencialment perillós.
Article 16
El cens municipal estarà a disposició de la regidoria
competent. Les associacions protectores i de defensa
d’animals legalment constituïdes podran sol·licitar informació
quantitativa continguda en el cens per al desenvolupament
de les seues activitats, per a la qual cosa hauran de justificar
un interés legítim. En tot cas, la informació sol·licitada estarà
subjecta a la reglamentació vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
Article 17
Pel que fa als animals potencialment perillosos, en
especial els pertanyents a l’espècie canina, els seus
propietaris, criadors o tenidors tenen l’obligació de registrarlos en el Registre Municipal d’Animals Potencialment
Perillosos creat a l’efecte, d’acord amb el que estableix
l’article 38 d’aquesta ordenança.
Article 18
El servei de cens, vigilància, inspecció, autorització per
a la tinença d’animals i recollida d’animals abandonats, així
com qualsevol servei que n’origine la tinença temporal podrà
ser objecte d’una taxa fiscal.
TÍTOL III
DELS PROPIETARIS

Article 19
1. Els propietaris d’animals de l’espècie canina tindran
l’obligació d’identificar-los mitjançant un tatuatge o la
implantació d’un transponder en els seus tres primers mesos
de vida o al mes següent de la seua adquisició, excepte que
l’animal siga considerat potencialment perillós, que en aquest
cas serà de 15 dies des de la seua adquisició, d’acord amb
el que estableix la legislació vigent.
2. Així mateix, els propietaris hauran de presentar davant
de la regidoria competent, si se’ls sol·licita, la targeta
d’identificació corresponent o la cartilla sanitària de l’animal.
3. La identificació serà obligatòria també per a tots
aquells animals inclosos en una reglamentació posterior a
l’aprovació d’aquesta ordenança que així ho considerara.
Article 20
La tinença d’animals de companyia en habitatges urbans,
estiguen destinats a residència habitual o no, s’ubiquen en
zones urbanes, urbanitzables o no urbanitzables, està condicionada a un allotjament adequat que permeta una
ventilació, il·luminació i mobilitat òptimes, a no atemptar
contra la higiene i la salut pública i que no causen molèsties
als veïns, sense que el nombre d’animals puga servir de
causa o justificació.
Quan el nombre d’animals a què es refereix aquest
article puga ser objecte de molèsties al veïnat, davant del
requeriment d’alguna de les parts, serà estipulat el mateix
d’acord en l’informe emés pel servei corresponent.
En el cas dels èquids caldrà un informe favorable dels
serveis veterinaris corresponents o els designats a l’efecte,
que determine l’autorització de la seua estada depenent de
les condicions constructives de l’habitacle i de les condicions
higienicosanitàries, tant per a l’animal com per al veïnat.
Article 21
En qualsevol cas, quan l’autoritat competent decidisca,
amb l’informe previ dels Serveis Sanitaris Municipals o aquells
designats a l’efecte, que no és tolerable la tinença d’animals
en un habitatge o local, els amos d’aquests hauran d’adoptar
totes les mesures que es consideren pertinents.
En cas de persistir les deficiències, els amos dels
animals hauran de procedir al seu desallotjament immediat:
els hauran d’entregar al depòsit municipal o a les instal·lacions
destinades a l’efecte, i si no ho feren voluntàriament, després
de ser requerits per a això, ho faran els serveis municipals a
càrrec d’aquells, sense perjudici de l’exigència de la
responsabilitat corresponent.
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En el termini de 10 dies des de la seua entrega, el
responsable dels animals haurà de comunicar, de forma
expressa, la persona o l’entitat que dispose de la instal·lació
adequada per a l’alberg dels animals. Transcorregut aquest
termini, si el propietari no ha efectuat cap comunicació,
l’Ajuntament entendrà que l’animal ha estat abandonat i li
donarà el tractament corresponent al seu estat.
En qualsevol cas, el titular dels animals haurà d’abonar
les despeses derivades del seu manteniment, transport o
qualsevol actuació que s’haja originat.
Igualment, l’Ajuntament podrà confiscar o ordenar
l’aïllament dels animals de companyia en casos de
maltractaments o tortura o si presenten símptomes d’agressió
física o desnutrició. Serà procedent l’adopció de mesures
idèntiques quan s’haguera diagnosticat que pateixen malalties
transmissibles a l’home o a altres animals, siga per a
sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat o per a sacrificarlos si fóra necessari, vist l’informe previ del veterinari
competent.
Article 22
Es prohibeix la permanència continuada dels gossos i
gats a les terrasses, patis, terrats i balcons dels pisos. Els
propietaris podran ser denunciats si el gos o el gat lladra o
miola de manera constant i habitual. També podran ser
denunciats si l’animal roman a la intempèrie en condicions
climatològiques adverses a la seua pròpia naturalesa o si el
seu lloc de refugi les empitjora.
Article 23
Els titulars d’animals que els mantinguen en espais
privats de l’habitatge hauran de disposar d’elements de
separació de la via pública, zona o parcel·les contigües de
manera que, per la seua alçada i pels materials emprats,
impedisca totalment l’eixida de l’animal fora del recinte i
l’agressió als transeünts.
TÍTOL IV
DE LES OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE CIRCULACIÓ

Article 24
Queda prohibida la circulació per les vies públiques
d’aquells gossos que no vagen proveïts de la identificació
censal municipal i la del RIVIA. Així mateix, hauran d’anar
acompanyats i conduïts amb cadenes, corretja i per una
persona capacitada per a exercir un control efectiu de l’animal.
Article 25
1. Els gossos i altres animals podran estar solts a les
zones que autoritze o delimite l’Ajuntament, les quals hauran
d’estar degudament senyalitzades. Als jardins que no hi haja
cap zona delimitada o que hi haja una prohibició expressa
(vegeu annex I, zones permeses de circulació d’animals
solts), els horaris i les èpoques de l’any en què se’ls permet
estar solts, sempre que vagen acompanyats dels seus amos
o responsables, quan no siguen animals agressius amb les
persones ni amb altres animals i no tinguen la qualificació de
potencialment perillosos, són:
- A la tardor i l’hivern, de 20h a 24h.
- A la primavera i l’estiu, de 22h a 1h de la matinada.
- Així mateix i durant tot l’any, de 7h a 10h del matí.
2. En qualsevol cas, i independentment que l’animal
estiga solt o no, el seu propietari o acompanyant es considera responsable de les actuacions que l’animal realitze amb
relació al que sanciona aquesta ordenança; i en el que no hi
ha previst, s’atendrà al que estableixen les disposicions
vigents en aquesta matèria.
Article 26
1. Les persones que conduïsquen gossos i altres animals
hauran d’impedir que aquests depositen les seues dejeccions
a les voreres, passejos, jardins i, en general, en qualsevol
lloc dedicat al trànsit de vianants.
2. Perquè evacuen dites dejeccions, si no existira cap
lloc assenyalat per a això, hauran de portar-los a la calçada,
al costat del rastell, i el més pròxim a l’embornal del
clavegueram o en zones no destinades al pas de vianants ni
en llocs de joc infantil.
3. En qualsevol cas, el conductor de l’animal està obligat
a arreplegar i retirar els excrements, fins i tot a netejar la part
de la via pública que haguera estat afectada.
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4. D’acord amb el que disposa l’apartat anterior, el
conductor de l’animal podrà procedir de la manera següent:
a) Arreplegar les deposicions de manera higiènica en
una bossa impermeable.
b) Depositar els excrements dins de bosses impermeables, perfectament tancades, a les papereres i a altres
elements de contenció indicats pels serveis municipals.
c) Depositar els excrements sense cap embolcall als
llocs habilitats exclusivament per als gossos o altres animals.
5. El conductor de l’animal, i subsidiàriament el seu
propietari, serà responsable de l’incompliment del que s’ha
establit anteriorment
Article 27
1. El transport d’animals en vehicles particulars
s’efectuarà de forma que no puga ser pertorbada l’acció del
conductor, que no es comprometa la seguretat del trànsit o
que no represente per als animals sotmetre’s a unes
condicions inadequades des del punt de vista etiològic o
fisiològic. Hauran d’anar allotjats a la part posterior del
vehicle per a no molestar el conductor, al qual no podran tenir
accés durant el trajecte. En cap cas es tancaran els animals
al maleter del cotxe, llevat que es garantisca un aireig eficaç
que impossibilite qualsevol tipus d’intoxicació derivada
d’aquesta situació.
2. Si el conductor d’un vehicle atropella un animal, tindrà
l’obligació de comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament,
a la Societat Protectora d’Animals i Plantes o al servei que
gestione la recollida d’animals abandonats de la via pública.
Article 28
Entre els mesos de juny a octubre, els vehicles que
alberguen al seu interior algun animal de companyia s’han
d’estacionar en una zona d’ombra que permeta en tot moment
la ventilació de l’habitacle. En tot cas, l’estada dels animals
domèstics en vehicles estacionats no haurà de sobrepassar
les 4 hores. En cap cas el vehicle no podrà ser lloc d’alberg
permanent.
TÍTOL V
DELS GOSSOS-GUIA

Article 29
Un gos-guia és tot aquell que, per mitjà d’un
ensinistrament específic, ha adquirit les habilitats precises
per a l’acompanyament, la conducció i l’auxili de les persones afectades per disfuncions visuals totals o severes.
Així mateix, la identificació pròpia com a animal domèstic
de companyia haurà d’incloure el distintiu especial indicatiu
de la seua condició.
La instrucció de l’animal ha de correspondre a centres
oficialment homologats.
Article 30
La persona usuària d’un gos–guia haurà de portar amb
ell, en tot moment, la documentació oficial acreditativa del
compliment de les condicions higienicosanitàries exigides
per la legislació en matèria de sanitat canina.
Tot usuari d’un gos-guia serà responsable del
comportament correcte de l’animal així com dels danys que
puga ocasionar a tercers i, en tot cas, del compliment de les
obligacions establides en la Llei 1/98 d’Accessibilitat i
Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de
la Comunicació.
Article 31
D’acord amb el que estableix la normativa vigent, es
garantirà l’accessibilitat a l’entorn de les persones amb
discapacitat que vagen acompanyades d’un gos-guia,
degudament acreditat, els quals podran viatjar amb tots els
mitjans de transport públics i accedir a tots els llocs,
allotjaments, establiments, locals i la resta d’espais d’ús
públic, sense que l’accés del gos-guia comporte el pagament
de suplements o cost addicional. En aquests casos no és
d’aplicació el dret d’admissió, excepte en actes la presència
del qual impedisca el seu desenvolupament o represente
greus inconvenients a les altres persones, segons es determine reglamentàriament.
TÍTOL VI
DEL TRANSPORT I ESTADA D’ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS

Article 32
Amb l’excepció exposada en l’article anterior, els
conductors o encarregats dels mitjans de transport públic
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podran prohibir el trasllat d’animals quan així ho dispose el
seu reglament de prestació del servei, la qual cosa haurà
d’estar senyalitzada convenientment, o consideren que poden ocasionar molèsties a la resta de passatgers. En el cas
d’acceptar-se’n el trasllat, es realitzarà d’acord amb les
condicions d’admissió establides, en traspontins o gàbies
homologades, i s’indicarà un lloc determinat al vehicle per
acomodar l’animal, sempre que hi haja un lloc específic
destinat per al seu transport.
Article 33
La pujada o baixada d’animals de companyia als aparells
elevadors es procurarà realitzar no coincidint amb altres
persones, a fi d’evitar les molèsties que aquests animals
pogueren ocasionar. Aquest fet és obligatori als ascensors
d’edificis públics si així ho exigiren els altres usuaris, llevat
que es tracte de casos com els exposats en l’article 31
d’aquesta ordenança.
Article 34
Amb l’excepció exposada en l’article 31, els amos de
tota classe d’establiments i locals de concurrència pública
podran prohibir a criteri seu l’entrada i permanència d’animals,
i en particular de gossos, als seus establiments, la qual cosa
s’assenyalarà visiblement a l’entrada de l’establiment.
Encara que els estiga permesa l’entrada i la permanència,
serà necessari que els gossos estiguen degudament
identificats, subjectes amb cadena o corretja, i que duguen
boç, encara que al local s’hagen previst les mesures de
seguretat preceptives. Aquestes condicions podran ser exigibles per a altres animals de companyia. L’admissió d’animals
als establiments haurà d’anunciar-se en un lloc visible en
totes les entrades de l’establiment.
No obstant això, l’estada d’aquests animals als locals
està supeditada al que estableix la reglamentació
tecnicosanitària que li siga d’aplicació.
Article 35
A les estacions d’autobusos i de ferrocarril es permet la
circulació dels gossos que vagen acompanyats dels seus
amos, conduïts amb cadena, corretja o cordó resistent, en
bon estat sanitari i proveïts de boç.
TÍTOL VII
DELS ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Capítol I. De la llicència
Article 36
La tinença d’animals potencialment perillosos, d’acord
amb el que estableix l’article 5 d’aquesta ordenança, per
persones físiques o jurídiques, en virtut de qualsevol títol o
temporalitat, que residisquen en aquesta ciutat, que hi
desenvolupen una activitat de comerç, d’ensinistrament o de
manteniment temporal de l’animal, requerirà l’obtenció prèvia
de llicència administrativa.
La sol·licitud de llicència administrativa per a la tinença
d’animals potencialment perillosos la presentarà l’interessat
a les oficines del Departament de Sanitat, abans de
l’adquisició, possessió o custòdia de l’animal, i caldrà que
l’interessat complisca els requisits següents:
a) Ser major d’edat i no estar incapacitat per a proporcionar les atencions necessàries l’animal.
b) No haver estat condemnat per delictes d’homicidi,
lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut pública,
per associació amb banda armada o per narcotràfic, així com
no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença
d’animals potencialment perillosos.
c) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt
greus amb alguna de les sancions accessòries previstes en
l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre règim jurídic d’animals potencialment
perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció
o, si és procedent, per a la renovació de la llicència, haver
estat sancionat amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre
que en el moment de la sol·licitud la sanció de suspensió
anteriorment imposada haja estat complida íntegrament.
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per
a la tinença d’animals potencialment perillosos.
e) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no
inferior a cent vint mil euros (120.000 euros).
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Juntament amb la sol·licitud de l’interessat, caldrà presentar, en original i còpia autentificada, la documentació
requerida d’acord amb l’activitat o la finalitat per a la qual se
sol·licita la llicència i que s’estableix a continuació:
3.1. Si es desitja iniciar la tinença d’un animal considerat
perillós, el peticionari haurà de presentar:
a) DNI, passaport o targeta d’estranger sol·licitant, en el
cas de les persones físiques, o DNI del representant legal en
el cas de persones jurídiques i CIF si és una entitat privada.
b) Certificat d’antecedents penals en vigor, acreditatiu
de no haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions,
tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la
llibertat sexual i la salut pública, per associació amb banda
armada o per narcotràfic, dins dels tres mesos anteriors a la
sol·licitud de la llicència.
c) Certificat d’aptitud psicològica i certificat de capacitació
física per a la tinença d’animals d’aquestes característiques,
expedit per centres de reconeixement autoritzats o tècnics
facultatius titulats en medicina i psicologia respectivament,
dins de l’any anterior a la sol·licitud de la llicència.
d) Certificats negatius expedits pels registres
corresponents de no haver estat sancionat per infraccions
greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries
previstes en la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic dels animals potencialment perillosos i/o
declaració jurada.
e) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers (còpia de la pòlissa).
S’entén per tercers tots aquells que no són part del contracte.
L’assegurança ha de tenir una cobertura no inferior a 120.000
euros per la seua responsabilitat derivada de danys causats
per l’animal a persones, a altres animals i béns, encara que
haja estat cedit a un tercer per a la seu atenció.
En l’acreditació esmentada s’establirà expressament
que la cobertura preveu qualsevol circumstància i situació,
fins i tot l’incompliment de la normativa establida.
f) Declaració responsable davant de notari, autoritat
judicial o administrativa de no estar incapacitat per a proporcionar a l’animal les atencions necessàries, així com de no
haver estat sancionat per infraccions en matèria de tinença
d’animals.
3.2. En el cas que la llicència per a la tinença d’animals
potencialment perillosos siga sol·licitada amb la finalitat de
cria, ensinistrament, tractament, venda i residència, a més,
s’haurà d’aportar la llicència municipal d’activitat o certificat
d’inexigibilitat d’aquesta, i podrà ser requerit:
- Certificat de capacitació expedit o homologat per la
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el cas
d’ensinistradors, d’acord amb el que estableix l’article 5 del
Decret 145/2000, de la Generalitat Valenciana.
- Certificat de declaració i registre de Nucli Zoològic.
- Escriptura de constitució de l’entitat jurídica i nombre
d’afiliació fiscal.
- Programa tecnicosanitari, realitzat per un veterinari
col·legiat i visat pel Col·legi de Veterinaris, que estiga d’acord
amb la legislació vigent a l’efecte.
En cap cas no s’atendrà la sol·licitud de llicència de
l’interessat que estiga immers en un procés sancionador per
infraccions en matèria de tinença d’animals o els delictes
citats, mentre no es dicte una resolució ferma.
Admesa la sol·licitud i a la vista de la documentació
presentada, es podran realitzar totes les diligències que es
consideren necessàries a l’efecte de verificar que el sol·licitant
compleix els requisits, bé sol·licitant que amplie, millore o
aclarisca la documentació aportada, o bé sol·licitant un
informe o dictàmens als tècnics o organismes competents en
cada cas.
Els serveis municipals, amb la col·laboració d’altres
organismes públics, podran verificar la idoneïtat de l’habitacle
que allotjarà els animals, les seues condicions d’habitabilitat
i la seua adequació a la normativa vigent.
Correspon a l’Alcaldia o a l’òrgan delegat, a la vista de
l’expedient tramitat, emetre una resolució, de forma motivada, sobre la concessió de la llicència. Cada llicència expedida serà registrada i tindrà un nombre identificador.
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Si es denegara la llicència a un sol·licitant que estiguera
en possessió d’un animal potencialment perillós, aquest
estarà obligat a entregar-lo immediatament en depòsit a les
instal·lacions d’arreplegada dels animals de què dispose
l’Ajuntament o l’entitat acreditada per al seu allotjament, i
haurà de comunicar a l’Ajuntament el lloc del seu reallotjament.
En el termini màxim de 10 dies des de la seua entrega, el
responsable de l’animal haurà de comunicar de forma
expressa la persona o l’entitat, titular en tot cas de la llicència
corresponent, a qui farà entrega de l’animal, després d’haver
abonat les despeses que haja originat la seua atenció i
manteniment.
Article 37. Vigència
Aquesta llicència administrativa haurà de renovar-se,
abans de transcórrer cinc anys des de la data d’expedició,
per períodes successius de la mateixa duració.
No obstant això, la llicència perdrà la seua vigència en
el moment que el seu titular deixe de complir qualsevol dels
requisits establits per a obtenir-la.
Qualsevol variació de les dades que figuren en la
llicència haurà de ser comunicada pel seu titular en el termini
de quinze dies, a comptar des de la data en què es produïsca,
a l’òrgan competent del municipi al qual en correspon
l’expedició.
Capítol II. Del registre d’animals potencialment perillosos
Article 38
1. El titular de la llicència administrativa, ja siga propietari,
criador o tenidor d’animals qualificats com a potencialment
perillosos, en especial els de l’espècie canina, tindrà l’obligació
d’identificar-los i registrar-los en el Registre Valencià
d’Identificació Animal, dins dels quinze dies següents a la
data d’obtenció de la llicència corresponent, sense perjudici
del funcionament d’altres registres o censos municipals,
sempre d’acord amb la legislació vigent.
2. El titular de la llicència regulada en el capítol anterior
tindrà l’obligació de sol·licitar la inscripció dels animals que
es troben sota la seua custòdia en el Registre d’Animals
Potencialment Perillosos d’aquest municipi, dins dels quinze
dies següents a la data en què n’haja obtingut la llicència de
l’administració corresponent.
3. En el Registre Municipal d’Animals Potencialment
Perillosos es classificaran per espècies i es faran constar,
com a mínim, les dades següents:
A) Dades personals
a) Nom i cognoms o raó social
b) Document nacional d’identitat i/o cèdula d’identificació
fiscal
c) Domicili
d) Títol o activitat per la qual està en possessió de
l’animal (propietari, criador, tenidor, importador, etc.)
e) Número de llicència i data d’expedició
B) Dades de l’animal
a) Dades identificadores:
1. Espècie de l’animal i raça
2. Nom
3. Data de naixement
4. Sexe
5. Capa
6. Signes particulars (amputacions, taques, marques,
cicatrius, etc.)
7. Codi d’identificació (trasportí o tatuatge, d’acord amb
el que estableix l’Ordre de 25 de setembre de 1996, de la
Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per la qual es
regula el sistema d’identificació dels animals de companyia)
i la zona d’ubicació en l’animal.
b) Lloc habitual de residència
c) Destinació de l’animal (companyia, guarda o vigilància,
protecció, defensa, maneig de bestiar, caça, etc.)
d) Certificat de sanitat animal expedit per l’autoritat o
professional competent, que acredite, amb periodicitat anual,
la situació sanitària de l’animal i la inexistència de malalties
o trastorns que el facen especialment perillós, amb indicació
de l’autoritat que l’expedeix.
e) Tipus d’entrenament rebut per l’animal i identificació
de l’entrenador
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C) Incidències
a) Les comunicacions rebudes sobre la venda, traspàs,
donació, robatori o pèrdua de l’animal, degudament
acreditades.
b) L’esterilització de l’animal, amb indicació de si és
voluntària, a petició del titular o del tenidor de l’animal, o
obligatòria, amb indicació de l’autoritat administrativa o judicial que va dictar el mandat o la resolució, així com el certificat
veterinari corresponent.
c) La mort de l’animal, ja siga natural o per sacrifici, serà
certificada per un veterinari o autoritat competent, amb
indicació, en aquests dos casos, de les causes que la van
provocar. Amb la mort de l’animal es procedirà a tancar la
seua fitxa en el Registre.
d) Les comunicacions rebudes sobre el trasllat de l’animal
a una altra comunitat autònoma, siga amb caràcter permanent
o per un període superior a tres mesos.
C) Incidents
a) Qualsevol incident produït per l’animal al llarg de la
seua vida, ja siga declarat pel sol·licitant de la inscripció o
conegut per l’Ajuntament a través d’autoritats administratives
o judicials, o per denúncia de particulars.
b) Comunicacions presentades per les entitats
organitzadores d’exposicions de races canines sobre
l’exclusió de l’animal per a demostrar actituds agressives o
perilloses.
4. Les operacions de compravenda, traspàs, donació o
de qualsevol tipus que comporten un canvi de titular d’animals
potencialment perillosos, hauran de comunicar-se al Registre Municipal, a més de complir els requisits establits en la
legislació vigent per a aquest tipus d’animals. Així mateix,
haurà de comunicar-se qualsevol tipus de residència
permanent o per més de tres mesos, l’esterilització, malaltia
o mort de l’animal, així com qualsevol incidència i incident
destacable amb relació al comportament o la situació de
l’animal. No obstant això, l’administració, d’ofici, anotarà les
circumstàncies de què tinga coneixement pels seus mitjans,
per comunicació d’altres autoritats o per denúncia de
particulars.
En tot cas, els responsables d’animals inscrits en el
Registre tindran un termini màxim de 15 dies per a comunicar
els canvis produïts en el full registral de l’animal, llevat dels
casos de sustracció o pèrdua de l’animal, la qual cosa haurà
de ser comunicada pel seu titular al responsable del Registre
Municipal d’Animals potencialment perillosos en el termini
màxim de quaranta-vuit hores des que es tinga coneixement
d’aquests fets.
5. Totes les altes, baixes, incidències o incidents que
s’inscriguen en el Registre Municipal, seran immediatament
comunicades al Registre Informàtic Valencià d’Identificació
Animal. Tot això sense perjudici que es notifique
immediatament a les autoritats administratives o judicials
competents qualsevol incidència o incident que conste en el
Registre per a la seua valoració i, si és procedent, per a
l’adopció de les mesures cautelars o preventives que es
consideren necessàries.
Article 39
1. Els establiments o les associacions que es dediquen
a la cria, comercialització, alberg o ensinistrament d’animals
potencialment perillosos, amb especial referència a l’espècie
canina, hauran de tenir l’autorització preceptiva com a nucli
zoològic i les establides per a la identificació i el registre
referides en aquesta ordenança i en la legislació vigent en
aquesta matèria.
Així mateix, hauran de col·locar en un lloc visible de
l’entrada de l’establiment una placa les dimensions mínimes
de la qual han de ser de 30 per 15 centímetres, en què haurà
de constar el nombre d’inscripció en el registre de nuclis
zoològics i l’activitat per a la qual ha estat autoritzat.
2. Els centres d’ensinistrament per a guarda i defensa
hauran de disposar d’ensinistradors que estiguen en
possessió del certificat de capacitació expedit o homologat
per la conselleria competent. Els ensinistradors autoritzats
per l’esmentada administració comunicaran trimestralment
al Registre Valencià d’Identificació Animal la relació nominal
d’animals ensinistrats, el propietari i el tipus d’ensinistrament
rebut.
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Capítol III. Obligacions en matèria de circulació i seguretat
dels animals potencialment perillosos i dels gossos de guarda
Article 40
1. Les obligacions en matèria de circulació i seguretat
dels animals considerats potencialment perillosos
s’estableixen en els apartats següents:
1.1. En tot cas, per a la presència i circulació en espais
públics dels gossos potencialment perillosos serà obligatòria:
a) La utilització de corretja o cadena de menys de 2
metres de longitud i no extensible.
b) L’ús d’un boç adequat per a la seua raça sense que
es puga dur més d’un d’aquests gossos per persona. Tampoc
no podrà conduir-se un anima potencialment perillós al
costat d’un altre animal no considerat potencialment perillós.
c) Que la persona que els conduïsca i controle porte
amb ell la llicència administrativa que n’autoritza la tinença,
així com la certificació acredidativa de la inscripció de l’animal
en el Registre Municipal d’Animals potencialment Perillosos.
1.2. Els animals potencialment perillosos, que estiguen
en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o
qualsevol altre lloc delimitat, hauran d’estar nugats, sempre
que no es dispose d’un habitacle amb la superfície, alçada i
tancament adequats, per a protegir les persones o els animals
que accedisquen o s’acosten a aquests llocs, d’acord amb el
que es disposa en el RD 287/2002.
2. Pel que fa als gossos destinats a guarda s’hauran
d’atendre les obligacions següents:
2.1. Els gossos destinats a guarda hauran d’estar, sota
la responsabilitat dels seus amos, en recintes on no puguen
causar danys a les persones, altres animals o coses.
L’existència d’un gos guarda s’haurà d’advertir en un lloc
visible.
En tot cas, als recintes oberts a la intempèrie, s’habilitarà
una caseta de fusta o obra que protegisca l’animal de la
climatologia.
2.2. Els gossos guardes hauran de tenir més de sis
mesos d’edat i no podran estar permanentment lligats i, quan
ho estiguen, el mitjà de subjecció haurà de permetre’ls
llibertat de moviments i la longitud del lligam no haurà de ser
inferior a la mitjana resultant de multiplicar per quatre la
longitud de l’animal, presa des del morro al naixement de la
cua. En aquests casos, es disposarà d’un recipient de fàcil
abast amb aigua potable i neta.
2.3. En cap cas, i independentment de la funció que
realitze l’animal, la longitud del lligam permetrà que l’animal
es recolze a la tanca, reixa o qualsevol tipus de separació
entre la parcel·la o finca i la via pública, pel consegüent perill
que aquest fet implica per a la seguretat dels transeünts.
TÍTOL VIII
DE LES AGRESSIONS

Article 41
El propietari, criador o tenidor d’un animal agressor que
haja causat lesions a una persona o a un altre animal tindrà
l’obligació de sotmetre’l a control d’un veterinari en exercici
lliure de la seua professió, en dues ocasions dins dels 10 dies
següents a la seua agressió. Aquesta mesura té la
consideració d’obligació sanitària, d’acord amb la Llei 4/
1994, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció d’animals
de companyia. És per això que el seu incompliment tindrà la
consideració d’infracció greu.
Així mateix, el titular de l’animal haurà de comunicar-ho
als serveis sanitaris competents en el termini de vint-i-quatre
hores, a fi d’informar del control sanitari de l’animal, així com
també haurà de facilitar les dades corresponents de l’animal
agressor i de la persona agredida per aquest, així com als
seus representants legals o a les autoritats competents.
Transcorregudes setanta-dues hores des de la notificació
oficial al propietari sense que s’haja complit el que es disposa
anteriorment, verificat a través de la notificació del fet per part
del veterinari de l’animal, l’autoritat municipal adoptarà les
mesures oportunes i iniciarà els tràmits procedents per portar
a cap l’internament de l’animal, així com per a exigir les
responsabilitats, si n’hi haguera.
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En tot cas, totes les autoritats sanitàries que tinguen
coneixement que un animal potencialment perillós ha
mossegat o ha provocat una agressió hauran de comunicarho a l’Ajuntament del lloc on s’hagen produït els fets.
El propietari de l’animal facilitarà a l’Ajuntament una
còpia de l’informe veterinari oficial de l’observació de l’animal,
dins dels 15 dies posteriors a l’última observació, d’acord
amb la legislació vigent.
Les despeses que s’originen per la retenció i el control
dels animals seran a càrrec del seu propietari.
Si l’animal agressor fóra dels anomenats abandonats,
el servei de recollida d’animals de la via pública o les
persones agredides, si pogueren realitzar-ho, en procediran
a la captura i l’internament a l’alberg d’animals corresponent,
amb la finalitat indicada
Article 42
Quan per manament de l’autoritat competent s’ingresse
un animal a l’alberg d’animals abans citat, l’ordre d’ingrés
haurà de precisar el temps de retenció i observació a què
haja de ser sotmés i la seua causa, a més d’indicar a càrrec
de qui seran les despeses que s’originen per aquestes
causes.
Excepte una ordre contrària, transcorreguts 30 dies des
de l’internament de l’animal sense haver estat arreplegat, es
procedirà en la forma assenyalada en l’apartat d’animals
abandonats d’aquesta ordenança.
TÍTOL IX
ESTABLIMENTS DE CRIA I VENDA D’ANIMALS

Article 43
1. Els establiments dedicats a la cria, ensinistrament,
tractament, residència o venda d’animals la comercialització
dels quals estiga autoritzada, hauran de complir, sense
perjudici de les altres disposicions que els siguen aplicables,
les normes següents:
a) Totes les instal·lacions anteriors estaran subjectes a
l’obtenció prèvia d’una llicència, la qual s’ajustarà al que
estableix reglamentàriament aquest Ajuntament.
Qualsevol alteració de les instal·lacions o modificació
en el tipus d’activitat declarada es notificarà als serveis
municipals corresponents i se sol·licitarà l’autorització de la
modificació de la llicència o, si és procedent, la tramitació
d’una nova.
b) Hauran d’estar declarats com a nucli zoològic
mitjançant la seua inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics
de la Comunitat Valenciana davant de la Conselleria
d’Agricultura, segons disposa el Decret 158/1996, de 13
d’agost. Estan exclosos del procediment previst en l’article 8
del citat decret aquells establiments i/o entitats que en la data
de la seua entrada en vigor tingueren formalitzada la seua
inscripció a l’empara del que disposa l’Ordre de 28 de juliol
de 1980.
Aquesta inscripció autoritzarà només el funcionament
d’aquelles activitats, espècies i/o nombre d’animals reflectits
en la memòria presentada.
c) Hauran de portar un registre de moviments que estarà
a disposició de l’administració, en què constaran les dades
que reglamentàriament s’establisquen, a més d’indicar com
a mínim les dades següents dels criadors, adquirientes o
propietaris:
- NIF o CIF
- Domicili
- Número de registre de nucli zoològic d’origen de
l’animal
- Raça, edat i sexe de l’animal
- Codi d’identificació (trasportí o tatuatge)
d) Els controls periòdics a què s’hagen sotmés els
animals, així com complir totes les disposicions contingudes
en el Decret 158/1996, de 13 d’agost, referents a les condicions
i serveis que han de complir els nuclis zoològics.
En cas de mort d’un animal haurà d’anotar-se el motiu,
i si fora sacrificat s’anotarà el mètode emprat així com el
veterinari que va controlar el sacrifici.
e) Col·laboraran amb l’Ajuntament en l’empadronat dels
animals que venguen.
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f) Disposaran d’instal·lacions i mitjans que garantisquen
unes adequades condicions higienicosanitàries segons les
necessitats fisiològiques i etiològiques dels animals.
g) Disposaran d’aigua i menjar sa, en quantitats suficients
i adequades a cada animal, llocs per a dormir i personal
capacitat per al seu atenció.
h) Disposaran d’instal·lacions adequades per evitar el
contagi en els casos de malaltia, o per a guardar, si és
procedent, períodes de quarantena.
i) Els animals hauran de vendre’s desparasitats i lliures
de tota malaltia i amb el certificat veterinari acreditatiu.
El certificat de salut emés pel servei veterinari dependent
de l’establiment haurà de ser individualitzat quan es tracte de
mamífers i aus. La validesa d’aquest document és de vuit
dies.
j) Disposaran d’elements per a l’eliminació higiènica de
fems i aigües residuals de forma que no comporten perill de
contagi per a altres animals ni per a l’home.
k) Tindran recintes, locals i gàbies de fàcil neteja i
desinfecció per a l’aïllament, el segrest i l’observació d’animals
malalts o sospitosos de malaltia, d’acord amb les necessitats
fisiològiques i etiològiques de l’animal.
l) Disposaran de mitjans idonis per a la neteja i la
desinfecció de locals, materials i utensilis que estiguen en
contacte amb els animals i, si és procedent, dels vehicles
utilitzats per al seu transport, quan siga necessari.
m) Estaran dotats de mitjans adequats per a la destrucció
o l’eliminació higiènica de cadàvers d’animals i matèries
contumaces.
n) Programa definit d’higiene i profilaxi dels animals
albergats, amb el suport d’un tècnic veterinari col·legiat.
o) Programa de maneig adequat perquè els animals es
mantinguen en bon estat de salut i amb una qualitat de vida
d’acord amb les seues característiques etiològiques i
fisiològiques.
2. En el cas de venda d’animals potencialment perillosos
el venedor, a més, haurà de:
a) Estar en possessió de la llicència a què es refereix
l’article 36 d’aquesta ordenança.
b) Comunicar a l’Ajuntament, a efectes de la seua
inscripció en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos,
la venda, traspàs, robatori, mort o pèrdua de l’animal o
qualssevol altres incidents produïts per aquests animals en
els terminis establits per la legislació vigent.
c) En el cas de venda, transmissió o qualsevol altra
operació relacionada amb animals classificats com a
potencialment perillosos, qui transmet haurà d’informar a qui
adquireix que l’animal pertany a una espècie o raça
classificada com a potencialment perillosa, i que per tant té
l’obligació de complir les disposicions d’aquesta ordenança
i altres disposicions normatives vigents en matèria de tinença
d’animals potencialment perillosos.
A més, sol·licitarà a l’adquirent la llicència administrativa que autoritza la seua tinença expedida per l’ajuntament de
residència.
Així mateix, comunicarà l’obligatorietat de registrar
l’animal al lloc de residència de l’adquirent en el termini de
quinze dies des de l’obtenció de la llicència corresponent.
d) Notificar trimestralment a l’Ajuntament les vendes o
transmissions d’aquests animals que s’hagen efectuat en
l’esmentat període, amb indicació de la identitat del seu
comprador i la data de la transmissió. El compliment
d’aquestes obligacions el vigilaran i l’inspeccionaran els
serveis municipals, i donarà lloc, en cas d’observar-se la
seua infracció, a la iniciació dels procediments sancionadors
que es tramitaran en la forma prevista en aquesta ordenança.
En el cas de les obligacions relacionades expressament
amb els animals potencialment perillosos, l’Ajuntament podrà
procedir a la confiscació i el depòsit d’aquests animals fins a
la regularització de la situació, sense perjudici de les sancions
que pogueren aplicar-se.
3. Si l’animal pertanguera a la fauna inclosa en la llista
del Conveni CITES, l’interessat haurà d’acreditar estar en
possessió de la documentació que demostre la seua legal
tinença, segons el que disposen els reglaments (UE), relatius
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a l’aplicació a Espanya del conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades, de fauna i flora silvestres
(CITES).
4. Si procedira d’una granja legalment constituïda i
objecte de protecció CITES, serà necessari adjuntar el
document CITES a fi d’acreditar-ne la procedència.
Article 44
L’administració local vetlarà pel compliment de les
normes anteriors i col·laborarà amb altres organismes públics
d’acord amb la legislació vigent.
Article 45
L’existència d’un servei veterinari dependent de
l’establiment que atorgue certificats de salut per a la venda
d’animals, no eximirà el venedor de responsabilitat per
malalties en incubació no detectades en el moment de la
venda.
S’establirà un termini de garantia mínima de quinze dies
per si hi haguera lesions ocultes o malalties en incubació.
TÍTOL X
ESTABLIMENTS PER A L’EDUCACIÓ, L’ALBERGATGE I
L’ACOLLIDA D’ANIMALS

Article 46
Les residències, les escoles d’ensinistrament, les dules,
els albergs, els centres d’acollida tant públics com privats i la
resta d’instal·lacions creades per a mantenir els animals
domèstics de companyia, hauran de ser declarats nuclis
zoològics per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
com a requisit imprescindible per al seu funcionament.
Article 47
1. Cada centre portarà un registre amb les dades de
cada un dels animals que hi ingressen i de les persones que
en siguen propietàries o responsables. Aquest registre estarà
a disposició de l’autoritat competent, sempre que aquesta el
requerisca.
2. L’administració competent determinarà les dades
que hauran de constar en el registre, que inclouran com a
mínim la, ressenya completa, la procedència, el certificat de
vacunació i desparasitacions i l’estat sanitari en el moment
del depòsit, amb la conformitat escrita d’ambdues parts.
Article 48
1. Disposaran d’un servei de veterinari encarregat de
vigilar l’estat físic dels animals residents i el tractament que
reben. En el moment del seu ingrés es col·locarà l’animal en
una instal·lació aïllada i estarà allí fins que el veterinari del
centre dictamine el seu estat sanitari.
2. Serà obligació del servei veterinari del centre vigilar
que els animals s’adapten a la nova situació, que reben una
alimentació adequada i que no es donen circumstàncies que
puguen provocar-los cap dany, per la qual cosa s’adoptaran
les mesures oportunes en cada cas.
3. Si un animal emmalaltira, el centre ho comunicarà
immediatament al propietari o responsable, si n’hi haguera,
perquè puga autoritzar a un tractament veterinari o arreplegar
l’animal, excepte si es tracta de malalties contagioses, que
en aquest cas s’adoptaran les mesures sanitàries pertinents.
En tot cas, aquestes instal·lacions disposaran de les mesures
necessàries per a guardar, si cal, els períodes de quarantena.
4. Els titulars de residències d’animals o instal·lacions
semblants prendran les mesures necessàries per a evitar el
contagi entre els animals residents i de l’entorn.
5. Informaran a l’Ajuntament, amb una periodicitat mensual, sobre la situació dels animals allotjats.
6. S’adoptaran totes les mesures necessàries per evitaran les molèsties que els animals depositats al seu establiment
puguen ocasionar a les persones i els riscos per a la salut
pública.
7. En cap cas no donaran ni transmetran animals
potencialment perillosos a persones que no tinguen la llicència
pertinent.
Article 49
1. Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de
gossos o altres animals només poden realitzar-se en centres
o instal·lacions legalment autoritzats i per professionals que
tinguen la formació i els coneixements necessaris (certificat de
capacitació expedit o homologat per la Generalitat Valenciana).
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2. Els ensinistradors en possessió del certificat de
capacitació hauran de comunicar trimestralment al Registre
Informàtic Valencià d’Identificació Animal la relació nominal
dels clients que han fet ensinistrar un animal, especialment
si és potencialment perillós, amb determinació de la seua
identificació, circumstància que haurà de constar en el Registre, en el full registral corresponent a l’animal, i caldrà
indicar el tipus d’ensinistrament rebut.
3. Els ensinistradors autoritzats podran estar inscrits en
el Registre d’Ensinistradors Canins Capacitats creat amb
aquesta finalitat. Els ensinistradors inscrits en el Registre
d’Ensinistradors Canins Capacitats, en la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació només podran exercir la
seua activitat en establiments prèviament inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics.
4. Els ensinistradors que exercisquen aquesta activitat
hauran de col·locar, en un lloc visible de l’entrada de
l’establiment on es practica, una placa d’unes dimensions
mínimes de 30 per 15 centímetres, en què conste el nombre
d’inscripció de l’ensinistrador en aquest registre.
Article 50
Es prohibeix l’ensinistrament d’animals per a l’atac o
qualsevol altre adreçat a potenciar o acréixer la seua
agressivitat, excepte el que realitzen les forces i cossos de
seguretat de l’estat.
Article 51. Colomers
La instal·lació de colomers de coloms esportius o de
coloms missatgers i el manteniment dels ja existents, haurà
de tenir prèviament l’autorització municipal, sense perjudici
dels preceptes legals corresponents a la pràctica esportiva.
El propietari del colomer haurà d’adoptar les mesures
higienicosanitàries suficients per garantir el control de brots
epidèmics i les alteracions mediambientals. Així mateix, el
posseïdor de coloms esportius i subsidiàriament el seu
propietari serà responsable de les molèsties o danys que
puguen ocasionar.
Els serveis municipals i/o organismes competents,
podran inspeccionar totes aquelles instal·lacions o locals en
què es preveja la presència de coloms i constatar el seu
estat, així com les autoritzacions administratives
corresponents. En cas d’incompliment de la legislació vigent,
els serveis o organismes esmentats procediran al decomís,
desallotjament i neteja de les instal·lacions en què s’alberguen
els coloms, la qual cosa es podrà realitzar de manera
voluntària o subsidiària.
TÍTOL XI
ZOOLÒGICS, AQUARIS, AVIARIS, TERRARIS I SEMBLANTS

Article 52
1. Com qualsevol centre d’acollida d’animals, la
Generalitat Valenciana haurà de declarar aquests
establiments Nuclis Zoològics; a més, hauran de complir la
resta de les condicions enumerades en els articles anteriors
com a requisit imprescindible per al seu funcionament.
Article 53
Les úniques funcions que tindran els zoològics que
s’establisquen al terme municipal d’Alcoi seran l’educativa,
la investigació i la de conservació de les espècies.
La funció educativa se centrarà a reflectir la vida de
l’animal en el seu medi natural i se’n rebutjarà la mera
exposició pública en recintes més o menys tancats.
No podran utilitzar-se els animals per a activitats
comercials com a fotografia, la venda de menjar per a ells o
la venda de les seues restes.
Article 54
S’entén per parc zoològic tot establiment permanent on
es mantinguen animals vius d’espècies silvestres per a la
seua exposició al públic, durant set o més dies a l’any. No
estan inclosos en aquest apartat els circs, les botigues
d’animals ni els establiments que fixa expressament la
legislació.
Article 55
Tot parc zoològic haurà de tenir una autorització per al
seu funcionament. Abans de concedir o denegar aquesta
autorització, o d’ampliar-ne la duració o modificar-la
significativament, l’autoritat competent haurà d’efectuar una
inspecció a fi de determinar el compliment o incompliment de
les condicions d’autorització.
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TÍTOL XII
INSTAL·LACIONS TEMPORALS

Article 56
Les fires, circs, exposicions, exhibicions de races, concursos o qualsevol altra instal·lació de caràcter temporal
haurà de tenir l’autorització corresponent, l’obtenció de la
qual s’ajustarà al que estableix reglamentàriament aquest
Ajuntament.
TÍTOL XIII
ANIMALS SILVESTRES

Article 57
La tinença, el comerç i l’exhibició d’aquells animals de
la fauna autòctona procedents d’instal·lacions autoritzades
per a la cria en captivitat amb fins comercials requerirà, a
més, la possessió del certificat que ho acredite.
Si es tractara d’una espècie protegida pel Conveni
CITES caldrà tenir el certificat CITES.
Article 58
Amb relació a la fauna al·lòctona es prohibeix la caça, la
tinença, la dissecació, el comerç, el tràfic i l’exhibició pública,
inclosos els ous, les cries i les restes de les espècies
declarades protegides pels tractats i convenis internacionals
subscrits per Espanya, per disposicions de la Comunitat
Europea.
Únicament podrà permetre’s la tinença, el comerç i
l’exhibició pública en els supòsits expressament previstos en
les normes citades en el paràgraf anterior. En aquests casos
s’haurà de posseir, per cada animal, la documentació següent:
- Certificat internacional d’entrada
- Certificat CITES, expedit a la duana per la Direcció
General de Comerç Exterior.
Article 59
L’estada dels animals en habitatges està condicionada
al seu estat sanitari, a no atemptar contra la higiene i la salut
pública, que no causen molèsties als veïns i a un correcte
allotjament, d’acord amb els seus imperatius biològics.
En tots els casos caldrà l’informe favorable dels serveis
municipals corresponents.
En el cas que l’informe fora negatiu, es procedirà d’acord
amb l’article 20 d’aquesta ordenança.
Article 60
Així mateix, hauran d’atenir-se a les disposicions
zoosanitarias de caràcter general i a totes aquelles que, en
cas de declaració d’epizoòties i amb caràcter preventiu,
dicten les autoritats competents.
Article 61
Sense perjudici del que disposa l’article 11 d’aquesta
ordenança, es prohibeix la utilització de mètodes i arts per a
la captura o mort d’animals no autoritzats per la normativa
comunitària i espanyola i pels convenis i tractats subscrits
per l’estat espanyol.
TÍTOL XIV
ANIMALS D’EXPLOTACIÓ

Article 62
La presència d’animals d’explotació, definits en l’article
5, estarà restringida a les zones catalogades com a no
urbanitzables en el Pla Urbanístic de l’Ajuntament d’Alcoi i
sempre condicionada a la llicència municipal preceptiva.
Aquests animals no podran, en cap cas, estar als habitatges
i es prohibeix l’explotació domèstica d’aus de corral, conills
i altres animals petits, que hauran de ser allotjats en
construccions aïllades, adaptades a l’estabulació de cada
espècie.
Aquestes construccions compliran, tant per les seues
característiques com per la seua situació, les normes legals
en vigor sobre la cria d’animals, així com el Reglament
d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses i la
resta de disposicions aplicables en aquesta matèria.
Article 63
Es considerarà explotació quan es tinguen més de tres
animals de distint sexe i hi haja activitat comercial. En aquest
cas caldrà l’obtenció de la llicència municipal corresponent,
seguint els preceptes de la legislació vigent.
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Article 64
Tota estabulació haurà de tenir la llicència municipal
preceptiva i haurà de complir en tot moment els requisits
sanitaris legalment establits, així com obtenir la declaració
administrativa de nucli zoològic mitjançant la seua inscripció en
el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana.
Article 65
El trasllat d’animals, tant dins del terme municipal com
cap a altres municipis, es durà a terme de conformitat amb el
que estableix la Llei i el Reglament d’Epizoòties, en els
preceptes d’aquesta ordenança i en aquella normativa que li
siga d’aplicació especifica.
Article 66
Els propietaris d’establiments d’animals d’explotació
hauran de posar en coneixement dels organismes públics
competents la incorporació de nous animals i la seua
documentació sanitària.
Article 67
Quan en virtut d’una disposició legal o per raons sanitàries
greus no haja d’autoritzar-se la presència o permanència
d’animals en determinats locals o llocs, l’autoritat municipal,
després d’haver obtingut prèviament l’expedient oportú, podrà
requerir als amos perquè els desallotgen voluntàriament, i si
no n’hi ha acordar-ho sense perjudici de les responsabilitats
civils i penals en què es poguera incórrer.
Article 68
El sacrifici d’animals criats per a l’obtenció de productes
útils per a l’home s’efectuarà de forma instantània i indolora,
i sempre amb l’atordiment previ de l’animal i en locals
autoritzats per la Conselleria de Sanitat per a aquesta finalitat,
sense que es puguen utilitzar a aquests efectes productes
químics.
Article 69
La recollida d’animals morts la podran dur a terme els
serveis autoritzats a aquest efecte per a la destrucció de
cadàvers, la CAPA, en les condicions higièniques adequades.
TÍTOL XV
ANIMALS ABANDONATS

Article 70
Els animals aparentment abandonats els haurà
d’arreplegar l’Ajuntament d’Alcoi o l’entitat reconeguda per
aquest que realitze el servei i els conduiran a l’Alberg
d’Animals.
Pel que fa als animals silvestres al·lòctons, si tenen
identificació, se’n comprovarà la legalitat de la possessió
abans de ser entregats. En el cas de no tenir identificació o
de comprovar-ne la il·legalitat de la possessió, s’hauran
d’entregar als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi
Ambient.
Si l’animal estiguera identificat, es notificarà al propietari,
el qual tindrà un termini de deu dies des de la notificació per
a recuperar-lo, després d’haver abonat prèviament les
despeses corresponents a la seua manutenció i atencions
sanitàries. Transcorregut aquest termini sense que s’haja
arreplegat l’animal, es considerarà abandonat i es podrà
iniciar el procediment sancionador per l’abandó contra
l’anterior titular. No obstant això, l’animal pot ser adoptat
després d’haver abonat, si és procedent, les despeses que
haja originat; i en última instància podrà practicar-se-li
l’eutanàsia.
Els gossos o els gats que circulen en poblacions o vies
interurbanes desproveïts de collar o sense cap identificació
i que no vagen conduïts per una persona, així com aquells el
propietari o posseïdor dels quals no estiga en poder de la
targeta sanitària corresponent, els arreplegaran els serveis
municipals. Abans de ser sacrificats hi haurà un període de
retenció de deu dies, com a mínim, durant el qual podrà
arreplegar-los la persona que acredite ser-ne el propietari o
la que en desitge l’adopció. En aquest últim cas haurà
d’abonar, si és procedent, les despeses corresponents a la
seua manutenció i atencions sanitàries, autoritzades per
l’Ajuntament d’Alcoi. Al final d’aquest període la Societat
Protectora d’Animals podrà fer-se càrrec d’aquests animals
sempre que es complisca la legislació vigent.
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Article 71
Els animals abandonats, si pertangueren a la fauna
silvestre autòctona, s’entregaran als Serveis Territorials de
la Conselleria de Medi Ambient o directament se soltaran si
aquesta en dóna el consentiment i quan les condicions
físiques de l’animal ho permeten.
Article 72
1. El mètode de sacrifici implicarà el mínim patiment de
l’animal, amb la pèrdua immediata del coneixement, i l’elecció
del mètode s’haurà d’atenir explícitament al que regula el
Decret 158/1996, de 13 d’agost, del Govern Valencià.
2. El sacrifici, la desparasitació o l’esterilització, si és
procedent, així com els criteris de selecció dels animals que
s’han de sacrificar, es realitzaran sota control veterinari.
Article 73
Durant l’arreplegada o retenció es mantindran els animals
en condicions compatibles amb els imperatius biològics de la
seua espècie.
Article 74
L’adopció d’animals prèviament abandonats pot ser
objecte de les bonificacions o exempcions tributàries que
normativament es determinen.
TÍTOL XVI
DELS SERVEIS MUNICIPALS

Article 75
1. Correspon a l’Ajuntament l’arreplegada i retenció
d’animals abandonats. Amb aquesta finalitat, caldrà disposar
de personal ensinistrat i d’instal·lacions adequades i/o s’haurà
de concertar la realització d’aquest servei amb la Conselleria
competent, amb associacions de protecció i defensa dels
animals o amb altres entitats autoritzades per a això per la
Conselleria esmentada.
2. L’Ajuntament podrà autoritzar les associacions protectores i de defensa d’animals legalment constituïdes que
ho sol·liciten, fer-se càrrec de l’arreplegada, el manteniment
i l’adopció o el sacrifici d’animals abandonats i se’ls podran
facilitar els mitjans necessaris per portar-ho a cap.
Article 76
També li correspondrà a l’Ajuntament, en col·laboració
amb els organismes públics competents, vigilar i inspeccionar els establiments de cria, venda i guarda d’animals de
companyia.
Article 77
Els serveis veterinaris competents i la resta de serveis
designats podran efectuar el control de zoonosi i epizòties,
d’acord amb les circumstàncies epidemiològiques existents
i les normes dictades per les autoritats competents.
Article 78
En els casos de declaració d’epizòties, els amos
d’animals de companyia compliran les disposicions
preventives que dicten les autoritats competents.
Els gossos hauran de ser vacunats periòdicament contra la ràbia, en les dates fixades per la legislació vigent, així
com contra qualsevol malaltia que les autoritats sanitàries
competents consideren necessària.
Article 79
Correspon a l’Ajuntament la gestió de les accions
profilàctiques, i fins i tot es podrà retirar l’animal. Es tindran
especialment en compte les circumstàncies d’aquells animals
que tinguen clars antecedents d’agressivitat.
Article 80
L’autoritat municipal disposarà el sacrifici, amb l’informe
previ dels serveis veterinaris, sense cap indemnització,
d’aquells animals als quals s’haguera diagnosticat ràbia o
una altra malaltia zoonòtica d’especial gravetat per a l’home
o qualsevol altre animal, i quan les circumstàncies així ho
aconsellen.
TÍTOL XVII
ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS
ANIMALS

Article 81
Són associacions de protecció i defensa dels animals
les associacions sense fins de lucre, legalment constituïdes,
que tinguen com a principal finalitat la defensa i protecció
dels animals.
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Les associacions de protecció i defensa dels animals
que reunisquen els requisits determinats reglamentàriament,
hauran d’estar inscrites en un registre creat a aquest efecte.
Amb aquestes associacions es podrà convenir la realització
d’activitats encaminades a la protecció i defensa dels animals.
Les associacions de protecció i defensa dels animals
podran instar a l’Ajuntament que realitze inspeccions en
aquells casos concrets en què hi haja indicis d’irregularitats
en matèria de defensa, protecció, higiene i salubritat animal.
Article 82
L’Ajuntament podrà concedir ajudes a les entitats
autoritzades de caràcter protector per al manteniment i la
millora dels establiments destinats a la recollida d’animals
abandonats, sempre que complisquen els requisits que
s’establisquen.
Article 83
Les associacions de protecció i defensa dels animals
tindran un llibre de registre en què figuraran les dades
relatives a les altes i baixes d’animals i qualsevol altra
incidència que exigisquen les normes aplicables als nuclis
zoològics.
Article 84
Correspon a l’Ajuntament comprovar que els locals de
les societats protectores d’animals reuneixen les condicions
tècniques i higienicosanitàries i de personal exigides per a
exercir l’activitat i per a oferir als animals albergats, d’acord
amb els imperatius biològics de l’espècie que es tracte, una
qualitat de vida acceptable. En cas contrari es procedirà,
després de l’informe previ del veterinari, a la clausura de
l’activitat i sacrifici humanitari dels animals albergats.
TÍTOL XVIII
PROTECCIÓ DELS ANIMALS

Article 85
Queda prohibida, respecte als animals a què es refereix
aquesta ordenança:
1. Causar-los la mort, excepte en els casos d’animals
destinats al sacrifici, que tinguen una malaltia incurable o per
una necessitat ineludible. En qualsevol cas, el sacrifici es
realitzarà eutanàsicament sota control veterinari i a les
instal·lacions autoritzades.
2. Colpejar-los, maltractar-los, infligir-los qualsevol dany
injustificat o cometre actes de crueltat contra els animals.
3. Practicar-los qualsevol tipus de mutilació, excepte les
controlades per veterinaris.
4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt
de vista higienicosanitari o que no es corresponguen amb les
necessitats etològiques i fisiològiques de la seua espècie.
5. No facilitar-los l’alimentació necessària per al seu
desenvolupament, atenent la seua espècie, raça i edat.
6. Fer-los ingerir substàncies que puguen causar-los
patiments o danys innecessaris.
7. Vendre’ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a
l’experimentació, excepte en els casos expressament
autoritzats amb finalitat científica i sense patiment per a
l’animal.
8. Posseir-los sense complir els calendaris de
vacunacions i tractaments obligatoris.
9. La seua utilització en activitats comercials que comporten maltractaments, patiments, danys o que no es
corresponguen amb les característiques etològiques i
fisiològiques de l’espècie que es tracte.
10. Vendre’ls a menors de divuit anys i a incapacitats
sense l’autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat
o tutela.
11. Criar-los per a la venda o vendre’ls en establiments
que no tinguen les llicències o permisos corresponents i que
no estiguen registrats com a nuclis zoològics.
12. Portar-los lligats a vehicles en marxa.
13. Abandonar-los en habitatges tancats, a les vies
públiques, camps, solars o jardins.
14. Organitzar baralles d’animals i, en general, animar
a atacar-se entre ells o a llançar-se contra persones o
vehicles de qualsevol classe.
15. Utilitzar-los en espectacles, festes populars i altres
activitats que impliquen crueltat o maltractament, que puguen
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ocasionar-los patiments o que siguen objecte de tractaments
antinaturals, així com utilitzar-los comercialment en
instal·lacions no legalitzades per a això.
16. Està prohibit soltar espècies animals no autòctones,
amb l’excepció dels previstos en el RD 1118/89, de 15 de
setembre, que estaran sotmesos al règim d’autorització
administrativa de la Conselleria competent en matèria de
caça i pesca.
Article 86
Sense perjudici del que disposa l’article anterior
d’aquesta ordenança i sempre que no es tracte d’espècies
protegides per les normes estatals i els convenis
internacionals, s’entendran justificades les accions
encaminades al control de les poblacions animals la
proliferació de les quals resulte perjudicial o nociva. En
terrenys cinegètics, caldrà l’autorització prèvia de la
Conselleria de Medi Ambient per a la seua captura.
TÍTOL XIX
INFRACCIONS I SANCIONS

Article 87
Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança les
sancionarà l’Alcaldia dins de l’àmbit de les seues
competències, després de la iniciació prèvia de l’expedient
oportú. La graduació de les infraccions tindrà en compte les
circumstàncies que concórreguen en cada cas, tot això
sense perjudici de passar el tant de culpa al jutjat o de
trametre les actuacions practicades a les autoritats
competents, quan així ho determine la naturalesa de la
infracció.
El procediment sancionador s’ajustarà als límits establits
en la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 88
1. Les infraccions tipificades en la legislació específica
seran sancionades amb les mesures i multes que hi ha
fixades.
2. Les infraccions a aquesta ordenança es classificaran
en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt greus
3. Tindran la consideració d’infraccions administratives
lleus l’incompliment de qualsevol de les obligacions establides
en aquesta ordenança no compreses en l’article 90 i article
91 d’aquesta ordenança.
4. Les infraccions tipificades en els articles 90 i 91
d’aquesta ordenança, podran comportar com a sancions
accessòries la confiscació, el decomís, l’esterilització o el
sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de
l’establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència
per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del
certificat de capacitació d’ensinistrador.
Capítol I. Infraccions
Article 89. Seran infraccions lleus:
1. La possessió de gossos no empadronats (no inscrits
en el Registre Municipal d’Animals Domèstics), excepte els
considerats potencialment perillosos. S’entén per açò
l’incompliment dels articles 13 i 24 d’aquesta ordenança.
2. No disposar d’arxius de les fitxes clíniques dels
animals objecte de vacunació o tractament obligatori, o que
aquests estiguen incomplets.
3. El transport d’animals amb vulneració dels requisits
establits en l’article 6 de la Llei 4/1994, de la Generalitat
Valenciana, excepte els considerats potencialment perillosos.
4. La venda o donació a menors de divuit anys o
incapacitats, sense l’autorització dels que en tinguen la
pàtria potestat o la custòdia.
5. Circular amb animals solts per vies i espais públics,
amb collar o sense, excepte els considerats potencialment
perillosos.
6. No adoptar les mesures necessàries per a impedir
que els animals de companyia embruten les voreres, els
carrers o qualssevol recintes públics, amb la qual cosa
s’incompleix l’article 26 d’aquesta ordenança.
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7. No aportar les mesures oportunes per a evitar que els
animals, per qualsevol circumstància i d’una manera freqüent,
produïsquen molèsties al veïnat.
8. La presència d’animals en qualsevol classe de locals
en què la normativa vigent ho prohibisca.
9. Qualsevol infracció a aquesta ordenança que no
estiga qualificada com a greu o molt greu.
Article 90. Infraccions greus
1. La donació d’animals com a premi, reclam publicitari,
recompensa o regal de compensació per altres adquisicions
de naturalesa distinta a la transacció onerosa.
2. El manteniment d’animals sense l’alimentació
adequada o en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higienicosanitari, o inadequades per a la pràctica de les
cures i l’atenció necessàries d’acord amb les seues
necessitats etològiques, segons la raça o l’espècie. Es
considera tal cosa la tinença d’animals considerats no
domèstics, de ramaderia o de corral al nucli urbà, nuclis
d’habitatges o zones classificades pel planejament com a sòl
urbà residencial, alimentar fora de les zones o colònies
controlades, o per part de les persones no autoritzades per
l’Ajuntament, així com l’incompliment dels articles 20, 21, 22,
40, 62 i 63.
3. No vacunar-los, no complir els calendaris de vacunació
corresponents o no realitzar els tractaments obligatoris.
Tindrà aquesta consideració no sotmetre a reconeixement
veterinari un animal o no complir les condicions requerides
en el reconeixement, quan haja estat causant d’agressió a
persones o animals, amb la qual cosa s’incompleix la normativa vigent.
4. L’incompliment per part dels establiments de
manteniment temporal d’animals, cria o venda, de qualsevol
dels requisits i condicions establits en la normativa vigent, i
en especial dels articles 14, 38 (punts 4 i 5), 39, 43, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66 i 83 d’aquesta
ordenança.
5. La filmació d’escenes amb animals que simulen
crueltat, maltractament o patiment, sense autorització prèvia
de l’òrgan competent de la Generalitat Valenciana.
6. L’incompliment de l’obligació d’identificar animals en
la forma prevista en la normativa vigent (actualment l’Ordre
de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria d’Agricultura i
Medi Ambient) i en els articles 29 i 30 d’aquesta ordenança.
7. Deixar solt un animal perillós o no adoptar les mesures
necessàries per a evitar la seua escapada o pèrdua.
8. Ometre la inscripció registral d’animals potencialment
perillosos.
9. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics
sense boç o no estar subjecte amb una cadena curta, amb un
màxim de dos metres i no extensible.
10. El transport d’animals potencialment perillosos amb
la vulneració del que disposa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre. Tindrà aquesta consideració l’incompliment dels
articles 27 i 28 d’aquesta ordenança.
11. La negativa o resistència a subministrar dades o
facilitar la informació requerida per les autoritats competents
o els seus agents, amb vista al compliment de les obligacions
establides en la normativa vigent i en aquesta ordenança,
així com el subministrament d’informació inexacta o de
documentació falsa. Tindrà aquesta consideració el que
estableixen els articles 14 i 38 d’aquesta ordenança.
12. La reincidència en una infracció lleu.
Article 91. Infraccions molt greus
Seran infraccions molt greus:
1. El sacrifici d’animals amb patiments físics o psíquics,
sense necessitat o causa justificada o amb tècniques diferents
a les autoritzades per la legislació vigent.
2. Els maltractaments o les agressions físiques o
psíquiques als animals.
3. L’abandó dels animals.
4. La filmació d’escenes amb animals que comporten
crueltat, maltractament o patiment, quan el dany no siga
simulat.
5. L’esterilització, la pràctica de mutilacions o el sacrifici
d’animals sense control veterinari.
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6. La venda ambulant d’animals.
7. La cria i comercialització d’animals sense les llicències
i els permisos corresponents.
8. 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.
9. L’incompliment de l’article 5 de la Llei 4/94, de 8 de
juliol.
10. La utilització d’animals de companyia en espectacles,
baralles, festes populars i altres activitats que indiquen
crueltat o maltractament, que puguen ocasionar-los la mort,
patiments o que siguen objecte de tractes antinaturals o
vexatoris; en aquest supòsit la imposició de la sanció
corresponent estarà d’acord amb el que disposa la Llei
d’Espectacles, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
11. Incitar els animals a escometre o atacar les persones o altres animals, exceptuant els gossos de la policia.
12. L’assistència sanitària als animals per part de persones no facultades per la legislació vigent.
13. Tenir gossos o animals potencialment perillosos
sense llicència.
14. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o
animal potencialment perillós a qui no tinga la llicència.
15. Ensinistrar animals per activar la seua agressivitat o
per a finalitats prohibides.
16. Ensinistrar animals potencialment perillosos sense
el certificat de capacitació.
17. L’organització o la celebració de concursos, exercicis,
exhibicions o espectacles d’animals potencialment perillosos
o la seua participació en aquests, destinats a demostrar
l’agressivitat dels animals.
18. L’incompliment de declarar al facultatiu sanitari
competent, com més prompte millor, qualsevol símptoma
que denote l’existència d’una malaltia contagiosa o
transmissible a l’home.
19. La reincidència en una infracció greu.
Capítol II. Sancions
Article 92. Sancions per molèsties al veïnat
Els propietaris d’animals que, per qualsevol
circumstància i d’una manera freqüent, produïsquen molèsties
al veïnat, sense que es prenguen les mesures oportunes per
evitar-ho, seran sancionats amb multes entre 30,05 i 300,50
euros, i en cas de reincidència l’autoritat podrà confiscar-los
els animals, als quals se’ls donarà el destí que es crega
oportú.
S’entendrà que hi ha reincidència quan en el període
d’un any s’hagueren sancionat dues o més vegades les
conductes descrites en aquest article.
Article 93. Sancions
Les infraccions regulades en aquesta ordenança se
sancionaran amb multes de 30,05 a 18.030,36 euros.
Les infraccions regulades en aquesta ordenança se
sancionaran amb multes de 150,25 a 15.025,30 euros, les
relatives exclusivament a incompliments de la normativa
sobre animals potencialment perillosos.
1. Les infraccions lleus es castigaran:
1.1. Amb multes de 30,05 a 601,01 euros, especialment
en els casos següents:
1.1.1. No adoptar les mesures necessàries per impedir
que els animals de companyia embruten les voreres se
sancionarà amb una multa de 150,25 euros, la primera
vegada.
1.1.2. La conducta anterior, quan l’animal embrute les
zones de jocs o jardins on acudisquen xiquets, encara que no
hi estiguen presents, amb una multa de 601,01 euros, la
primera vegada.
1.2. Amb multes de 150,25 a 300,51 euros, les relatives
exclusivament a incompliments de la normativa sobre animals
potencialment perillosos.
2. Les infraccions greus se sancionaran:
2.1. Amb multes de 601,02 a 6.010,12 euros.
2.2. Amb multes de 300,51 a 2.404,05 euros, les relatives
exclusivament a incompliments de la normativa sobre animals
potencialment perillosos.
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3. Les infraccions molt greus se sancionaran:
3.1. Amb multes de 6.010,13 a 18.030,36 euros.
3.2. Amb multes de 2.404,05 a 15.025,30 euros, les
relatives exclusivament a incompliments de la normativa
sobre animals potencialment perillosos.
4. La resolució sancionadora podrà acordar, a més, la
confiscació o el decomís dels animals objecte de la infracció
i totes aquelles mesures cautelars que es consideren
oportunes.
En el cas que s’adoptara aquesta sanció accessòria o si
s’acordara com a mesura cautelar o com a conseqüència
d’una ordre d’execució subsidiària, les despeses de
manteniment, transport i la resta d’ocasionades pels animals,
qualsevol que fóra la seua naturalesa, seran a càrrec del
propietari o tenidor de l’animal.
5. Quan les infraccions siguen comeses per establiments
de venda, tinença, cria o ensinistrament d’animals, la sanció
podrà comportar, a més de la multa, la clausura temporal de
l’activitat fins a un termini màxim de cinc anys.
6. La comissió d’infraccions qualificades com a greus o
molt greus podrà comportar la prohibició d’adquirir altres
animals en un termini d’un a deu anys.
7. Les infraccions tipificades expressament amb relació
als gossos o animals potencialment perillosos podran comportar sancions accessòries, com la confiscació, el decomís,
l’esterilització o el sacrifici dels animals potencialment
perillosos, la clausura de l’establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència de tinença d’animals
potencialment perillosos o del certificat de capacitació
d’ensinistrador.
Article 94. Graduació de les sancions
En la imposició de les sancions es tindran en compte,
per a graduar la quantia de les multes i la imposició de les
sancions accessòries, els criteris següents:
- La transcendència social o sanitària i el perjudici
causat per la infracció comesa.
- L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut
en la comissió de la infracció.
- La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions,
així com la negligència o intencionalitat de l’infractor.
- L’incompliment reiterat dels requeriments previs.
Article 95. Prescripció de les infraccions
1. Les infraccions a què fa referència aquesta ordenança
prescriuran:
Les molt greus, als tres anys, les greus, als dos anys i les
lleus, als sis mesos.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran
als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les
imposades per faltes lleus a l’any.
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà
a comptar-se des del dia en què la infracció s’haguera
comés. Interromprà la prescripció la iniciació, amb
coneixement de l’interessat, del procediment sancionador, i
es reprendrà el termini de prescripció si l’expedient sancionador estiguera paralitzat més d’un mes per causa no imputable al presumpte responsable.
3. El termini de prescripció de les sancions començarà
a comptar-se des de l’endemà al dia en què adquirisca
fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció. La
prescripció la interromprà, amb coneixement de l’interessat,
la iniciació del procediment d’execució, i tornarà a transcórrer
el termini si el procediment està paralitzat durant més d’un
mes per causa no imputable a l’infractor.
Article 96. Responsables
Es consideraran responsables de la infracció els qui,
per acció o omissió, hagueren participat en la comissió de les
infraccions, el propietari o tenidor dels animals o, si és
procedent, el titular de l’establiment, local o mitjà de transport
en què es produïsquen els fets.
La responsabilitat administrativa prevista en aquest
article s’entendrà sense perjudici de l’exigible en via penal o
civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que
puguen correspondre al sancionat.
En el cas que les infraccions pogueren ser constitutives
de delicte o falta, es podrà acordar la confiscació de l’animal
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mentre l’autoritat judicial dispose sobre aquest, i els fets
s’hauran de comunicar immediatament a l’autoritat jurisdiccional competent.
Article 97. Procediment sancionador
El procediment sancionador s’ajustarà als principis de
la potestat sancionadora continguts en la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com en
el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora.
La competència per a la instrucció dels expedients
recau en el regidor delegat corresponent i la imposició de
sancions en l’alcalde o òrgan delegat que es determine. Hi
actuarà com a secretari el tècnic del servei corresponent.
Article 98
L’Ajuntament d’Alcoi podrà retirar els animals objecte
de protecció, sempre que existisquen indicis d’infracció
d’aquestes disposicions i que no es complisquen els principis
bàsics de respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat
dels animals en la seua relació amb l’home.
Entre les mesures provisionals que podran adoptar-se
hi ha la confiscació de l’animal i el seu depòsit en establiments
de tinença temporal d’animals, o la clausura temporal de
l’establiment mentre es resolga el procediment sancionador
iniciat.
Disposicions addicionals
Primera
L’Ajuntament programarà campanyes divulgadores del
contingut d’aquesta ordenança i prendrà les mesures que
contribuïsquen a fomentar el respecte als animals i a difondre’l
i promoure’l en la societat, en col·laboració amb les
associacions de protecció dels animals.
Segona
D’acord amb la normativa existent en matèria de protecció
animal i la resta de legislació complementària, els organismes
competents seran considerats òrgans d’execució i vigilància
del que disposa aquesta ordenança que els competisca.
Tercera
Donada la participació convenient de tot el col·lectiu
veterinari en el desenvolupament i la vigilància del que
estableix aquesta ordenança, el Col·legi Oficial de Veterinaris
de la Província d’Alacant podrà ser considerat òrgan consultor
en totes aquelles activitats recollides en aquesta normativa.
Quarta
Es podrà establir un procediment per a la identificació
individualitzada dels animals objecte d’aquesta ordenança
segons el que disposa l’Ordre de 25 de setembre de 1996, de
la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient.
Cinquena
Les despeses que es deriven de les actuacions pertinents
per al compliment del que estableixen aquestes ordenances,
seran a càrrec, subsidiàriament, del titular, propietari o
posseïdor dels animals.
Disposició transitòria
A fi d’establir un millor control sanitari, tots els posseïdors
de gossos estan obligats a obtenir, després d’haver
desparasitat i vacunat l’animal, la cartilla sanitària oportuna
en el termini de tres mesos. Així mateix, hauran d’inscriure’ls
en el Registre Municipal d’Animals, i en el cas d’animals
potencialment perillosos hauran d’estar en possessió de la
llicència administrativa per a la tinença d’animals perillosos,
abans d’haver obtingut l’animal, segons la legislació vigent.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions, d’inferior o
igual rang, que s’oposen als articles d’aquesta ordenança.
Disposicions finals
Primera
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
Segona
L’Alcaldia està facultada per a dictar totes les ordres o
instruccions que siguen necessàries per a l’adequada
interpretació, desenvolupament i aplicació d’aquesta
ordenança.
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ANNEX
ZONES EN QUÈ ELS GOSSOS PODEN CIRCULAR SOLTS,
EN LES HORES QUE ASSENYALA L’ARTICLE 25 DE LES
ORDENANCES REGULADORES DE LA TINENÇA D’ANIMALS:

Zona Centre:
- Bancals situats al final del carrer Sor Elena Piccurelli.
- Zona de Buidaoli.
- Bancals situats al final del carrer Alcassares (tints de
Jover).
Zona del Viaducte:
- Terrenys ubicats sota el Recinte Firal (zona que utilitzen
les autoescoles i llocs adjacents).
Zona Alta:
- Avinguda d’Elx, a l’altura de l’Institut Pare Eduard
Vitòria, davant seu (tots els bancals que fiten amb la Beniata).
- Bancals situats al carrer de Doña Amàlia, a la zona de
Sant Pancraç.
- Terraplé que hi ha al depòsit de Sant Vicent, que
comunica amb la part alta del carrer del Músic Gonçal
Blanes.
- Zona de la carretera del Molinar, a partir de les coves
cap al riu.
- Carrer del Forn del Vidre, a partir del número 12 (camí
de terra).
Zona de Santa Rosa:
- Terrenys situats entre la Colònia d’Aviació i el túnel del
Collao (gasolinera).
- Camí del polígon de Sant Benet.
- Pont de Fernando Reig, part que fita amb la Beniata,
fins al riu.
Zona de Batoi:
- Zona de l’antiga via del ferrocarril (entre el parc situat
al final del carrer Sotarroni i el túnel pròxim a la Glorieta del
Salt).
Zona de l’Eixample:
- La Via.
- La Vaguada (bancals ubicats a la part que fita amb el
pont de la Petxina).
- Carrer del Poeta Joan Valls: al final (la Via) i al principi
(per la part de baix que fita amb el riu).
Zona Nord:
- Plaça d’Al-Azraq.
- Solar i jardí de la Vaguada.
- Andanes de càrrega i descàrrega de l’Estació del
Ferrocarril.
Alcoi, 14 de maig de 2003.
L’Alcalde, Miguel I. Peralta Viñes.
*0313267*
AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI
ANUNCIO
Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión
ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2003, el Pliego de
Cláusulas administrativas que ha de regir el concurso para la
adjudicación mediante concurso de 4 licencias municipales
de transporte urbano para vehículos homologados para
servicio de taxi y las correspondientes autorizaciones para la
prestación de servicios públicos interurbanos, se expone al
público durante un plazo de quince días contados a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso si bien la adjudicación se aplazará, cuanto resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de
Cláusulas, que se transcribe a continuación:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA
ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE 4 LICENCIAS MUNICIPALES DE TRANSPORTE URBANO PARA VEHICULOS
HOMOLOGADOS PARA SERVICIO DE TAXI Y LAS CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS INTERURBANOS.

Primera.- El objeto de la presente convocatoria es la
adjudicación por el procedimiento de concurso de 4 licencias

