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com aquàtica o aèria, manifesta no haver viscut
amb l’home, ja siga pel seu comportament o per
la falta d'identificació.

TÍTOL I - FINALITAT I ÀMBIT D'APLICACIÓ
ARTICLE 1
Esta Ordenança té la finalitat de fixar la
normativa que assegure una possessió
d'animals compatible amb la higiene, la salut
pública i la seguretat de persones i béns, així
com la garantia als animals de la deguda
protecció i el bon tracte.
ARTICLE 2
La competència funcional en esta matèria queda
atribuïda a l'Alcaldia sense perjuí de les
delegacions que es pogueren conferir a altres
òrgans del govern.
ARTICLE 3
1. Esta Ordenança haurà de complir-se en tot el
terme municipal d'Albal, afectarà totes les
persones físiques o jurídiques que com a
propietaris, venedors, domadors, encarregats,
membres d'associacions protectores d'animals,
membres
d'associacions
d'ensinistrament,
membres de les societats de colombicultura,
d'ornitologia, i semblants i ramaders que es
relacionen amb els animals, així com a
qualsevol persona que es relacione amb els
animals de manera permanent, ocasional o
accidental.
2. Queden fora de l'àmbit d'esta Ordenança la
protecció o la conservació de la fauna salvatge
autòctona i de les espècies d'aprofitament
piscícola i cinegètic, així com l'experimentació i
la vivisecció, que són matèries regulades per la
legislació específica corresponent.
ARTICLE 4
De conformitat amb esta Ordenança:
1. Animal de companyia és tot aquell, domèstic
o salvatge, tant autòcton com al·lòcton, que es
cria, manté o reprodueix amb la finalitat de viure
amb les persones, amb fins educatius, socials,
lúdics, per a plaer i companyia, sense cap
activitat lucrativa.
2. Animal d'explotació és tot aquell, domèstic o
salvatge, tant autòcton com al·lòcton, que es
cria, manté o reprodueix amb fins lucratius o
productius.
3. Animal salvatge és tot aquell que, encara
pertanyent a la fauna autòctona, tant terrestre

4. Animal abandonat o errant és aquell, que no
porte cap identificació referent al seu origen o
sobre el seu propietari, ni vaja acompanyat de
cap persona.
5. Amb caràcter genèric, es consideren animals
potencialment perillosos tots els que, pertanyent
a la fauna salvatge, sent utilitzats com a animals
domèstics, o de companyia, amb independència
de la seua agressivitat, pertanyen a espècies o
races que tinguen capacitat de causar la mort o
lesions a les persones o a altres animals i danys
a les coses. També tindran la qualificació de
potencialment perillosos, els animals domèstics
o de companyia que reglamentàriament es
determinen en la normativa estatal o autonòmica
aplicable, i en particular, els pertanyents a
l’espècie canina, inclosos dins d'una tipologia
racial que, pel seu caràcter agressiu, grandària
o potència de mandíbula tinguen capacitat de
causar la mort o lesions a les persones o a
altres animals i danys a les coses.
6. En tot cas, es consideraran
potencialment perillosos els següents:

animals

1. Animals de la fauna salvatge:
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 la inoculació de
verí dels quals precise d'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.
2. Els gossos que pertanyen a les següents
races i els encreuaments entre ells o amb altres
races obtenint una tipologia semblant:
American Staffordshire Terrier
Staffordshire Bull Terrier
Gos de presa mallorquí
Fila Brasiler
Gos de presa canari
Bullmastiff
American Pitbull Terrier
Rottweiller
Bull Terrier
Dog de Bordeus
Tussa inu
Akita inu
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Dog argentí
Dòberman
Mastí napolità
3. Els gossos que, sense pertànyer a les races i
als seus encreuaments descrits en l'apartat
anterior, sense tipologia racial, reunisquen la
totalitat de les característiques següents:
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust,
configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
b) Marcat caràcter i gran valor.
c) Pèl curt.
d)Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80
centímetres, altura a la creu entre 50 i 70
centímetres i pes superior a 20 kg.
e) Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani
ample i gran i galtes musculoses i bombades.
Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i
profunda.
f) Coll ample, musculós i curt.
g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles
arquejades i llom musculat i curt.
h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i
robustes
i
extremitats
posteriors
molt
musculoses, amb potes relativament llargues
formant un angle moderat.
4. Els gossos pertanyents a les races que no
s'inclouen en l'apartat 6.2 del present article no
es consideraran potencialment perillosos encara
que
manifesten
alguna
característica
arreplegada en l'apartat 6.3 d'este article.
5. S'exceptuaran els gossos-guia o gossos
d'assistència acreditats i ensinistrats en centres
oficialment reconeguts, així com aquells gossos
que es troben en fase d'instrucció per a adquirir
eixa condició.
6. En tot cas, encara que no es troben inclosos
en els punts anteriors, seran considerats gossos
potencialment perillosos aquells animals de
l'espècie canina que manifesten una conducta
marcadament agressiva, o bé quan hagen
protagonitzat agressions o mossos a persones o
a altres animals i l'agressió de la qual haja sigut
comunicada o puga ser degudament acreditada.
En estos supòsits, i sempre que no pertanguen
a les races o tipologia dels apartats 6.2 i 6.3 del
present article, perdran la condició de
potencialment perillós després d'un període
d'ensinistrament i amb un informe d'un veterinari
col·legiat habilitat, que haurà de ser comunicat a
l'ajuntament per a l'exercici de les seues
funcions de control i inspecció.
TÍTOL
II
MUNICIPAL
ARTICLE 5

-

DE

L'EMPADRONAMENT
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En compliment del que disposen els articles 24
de la Llei 4/94 de la Generalitat sobre Protecció
d'Animals de Companyia i l'article 6 de la Llei
50/99 de 23 de desembre sobre el Règim Jurídic
de la tinença d'Animals Potencialment
Perillosos, l'Ajuntament d'Albal portarà els
censos següents:
1.- El Cens d'animals de companyia.
2.- El Cens d'animals potencialment perillosos.
CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA
ARTICLE 6
1.- Les persones propietàries o posseïdores
d'animals de companyia de l'espècie canina,
estan obligades a inscriure’ls en el Registre
Supramunicipal d'Animals de Companyia de la
Comunitat Valenciana en els termes i terminis
establerts en la normativa reguladora del mateix.
2.- L'adequada inscripció dels gossos en el
Registre
Supramunicipal
d'Animals
de
Companyia determinarà el compliment de
l'obligació d'inscriure'ls en el Registre Municipal.
3.- Les persones propietàries o posseïdores
d'animals de companyia d'espècies diferents
dels cànids podran inscriure als mateixos en el
Registre
Supramunicipal
d'Animals
de
Companyia de la Comunitat Valenciana en els
termes i terminis establerts en la normativa
reguladora del mateix. Si no s'opta per la
identificació i inscripció en el Registre
Supramunicipal s'haurà d'inscriure en el cens
d'animals de companyia de l'Ajuntament d'Albal.
4. La persona propietària o posseïdora haurà de
comunicar al Registre qualsevol variació que es
produïsca en la identificació de l'animal.
ARTICLE 7
1. En el cens d'animals de companyia de
l'Ajuntament d'Albal es farà constar per a cada
un dels animals que s'inscriguen, la informació
següent:
Dades de l'animal: Espècie, raça, sexe, any de
naixement de l'animal, domicili habitual de
l'animal, i altres signes identificadors.
Dades de la persona propietària o posseïdora
de l'animal: Nom i cognoms, N.I.F, domicili,
telèfon de contacte.
CENS
D'ANIMALS
PERILLOSOS

POTENCIALMENT

ARTICLE 8
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1. A més de la preceptiva inscripció en el
Registre
Supramunicipal
d'Animals
de
Companyia, si és el cas, les persones
propietàries o posseïdores d'alguna de les
espècies considerades animals especialment
perillosos han d'inscriure'ls en el Cens d'Animals
Potencialment Perillosos de l'Ajuntament d'Albal.
2. La inscripció en el cens es produirà
automàticament amb motiu de l'obtenció de la
llicència administrativa exigible per a la tinença
d'esta classe d'animals.
3. En el dit cens, complint allò que s'ha
preceptuat en els articles 3 i 6.1 de la Llei
50/1999, constarà per a cada un dels animals
que s'inscriguen, com a mínim la informació
següent:
Dades de l'animal: Espècie, raça, sexe, any de
naixement de l'animal, domicili habitual de
l'animal, altres signes identificadors i finalitat del
mateix (convivència amb sers humans, guarda,
protecció o altres).
Dades de la persona propietària o posseïdora
de l'animal: Nom i cognoms, N.I.F, domicili,
telèfon de contacte.
ARTICLE 9
1.- Totes aquelles persones, residents a Albal,
que desitgen adquirir o posseir un animal
potencialment
perillós
hauran
d'obtindre
prèviament la preceptiva llicència administrativa
de l'Ajuntament per a la qual hauran de verificar
els requisits següents:
a) Ser major d'edat i no estar incapacitat per a
proporcionar les cures necessàries a l'animal.
b) No haver sigut condemnat per delictes
d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o
contra la integritat moral, la llibertat sexual i la
salut pública, d’associació amb banda armada o
de narcotràfic, no estar privat per resolució
judicial del dret a la tinença d'animals
potencialment perillosos, així com l'absència de
sancions per infraccions en matèria de tinença
d'animals potencialment perillosos.
c) Disposar de capacitat física
psicològica per a la tinença
potencialment perillosos.

i

aptitud
d'animals

d) Acreditació
d'haver
formalitzat
una
assegurança de responsabilitat civil per danys
causats per l'animal, per la quantia mínima de
120.202,42€, encara que haja sigut cedit a un
tercer per a la seua atenció.

e) Certificat expedit per l'establiment de venda
de l'animal que acredite que l'animal no ha sigut
objecte de cap tipus de manipulació genètica.
f) En el cas dels animals de la fauna salvatge,
previstos en l'article 4.6.1, s'haurà d'acreditar
una memòria descriptiva en què s'analitzen les
característiques tècniques de les instal·lacions i
es garantisca que són suficients per a evitar
l'eixida i/o fugida dels animals subscrita per un
tècnic competent en exercici lliure professional.
2.- La llicència administrativa tindrà una validesa
de cinc anys havent de renovar-se abans del
venciment de l'eficàcia de la mateixa.
ARTICLE 10
Les operacions de compravenda, traspàs,
donació o qualsevol altra que supose canvi de
titular
d'animals
potencialment
perillosos
requeriran el compliment de, almenys, els
requisits següents:
a)
Existència de llicència vigent per part de
l’anterior titular de l’animal.
b)
Obtenció prèvia de llicència per part de la
persona titular que obtinga la propietat o
possessió de l’animal.
c)
Acreditació de la cartilla sanitària
actualitzada.
d)
Inscripció de la transmissió de l'animal en
el Registre d'animals potencialment perillosos de
l'Ajuntament d'Albal.
ARTICLE 11
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·laboraran amb l'Ajuntament en
l'empadronat dels animals que venguen, tracten
o donen.
ARTICLE 12
Les baixes dels animals empadronats, ja siga
per mort, canvi de domicili, hauran de
comunicar-se a l'Ajuntament on es confeccionen
els censos en el termini màxim de 15 dies.
La sostracció o pèrdua de l'animal potencialment
perillós haurà de ser comunicada per la persona
titular del mateix al Registre Municipal d'animals
potencialment perillós en el termini màxim de 48
hores des que tinga coneixement d'estos fets.
ARTICLE 13
Els censos elaborats estaran a disposició de la
Regidoria
competent,
de
les
altres
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Administracions
Públiques
i
autoritats
competents, així com per aquelles persones
físiques o jurídiques que acrediten tindre interés
legítim en el coneixement de les dades del
mateix. A estos efectes, es considerarà, en tot
cas, interés legítim el que ostenta qualsevol
associació protectora i de defensa dels animals
legalment constituïda i qualsevol persona física
o jurídica que desitge adquirir un animal d'estes
característiques.
ARTICLE 14
El servici de cens, vigilància i inspecció, serà
objecte d'una taxa que s'abonarà en el moment
que s'efectue l'empadronament de l'animal.
ARTICLE 15
Qualssevol incidents produïts per animals
potencialment perillosos al llarg de la seua vida,
coneguts per les autoritats administratives o
judicials, es faran constar en el full registral de
cada animal, que es tancarà amb la seua mort o
sacrifici, certificat per veterinari o autoritat
competent.
Haurà de comunicar-se al Registre municipal la
venda, el traspàs, la donació, el robatori, mort o
pèrdua de l'animal, que es farà constar en el seu
corresponent full registral.

les dades corresponents de l'animal agressor
tant a les persones agredides o als seus
representants legals com a les autoritats
competents que ho sol·liciten.
ARTICLE 18
El propietari
o posseïdor d'un animal de
companyia tindrà l'obligació de mantindre'l en
bones condicions higienicosanitàries, albergar-lo
en instal·lacions adequades i realitzar qualsevol
tractament preventiu declarat obligatori.
Així mateix estarà obligat a declarar al facultatiu
sanitari competent, al més prompte possible,
l'existència de qualsevol símptoma que denotara
l'existència d'una malaltia contagiosa o
transmissible a l'home o altres animals.
ARTICLE 19
Queda prohibit l'ensinistrament d'animals dirigit
exclusivament a acréixer i reforçar la seua
agressivitat per a les baralles i atac.
L'ensinistrament per a guarda i defensa haurà
d'efectuar-se per ensinistradors que estiguen en
possessió d'un certificat de capacitació expedit i
homologat
per
l'autoritat
administrativa
competent.
ARTICLE 20

En els fulls registrals de cada animal
potencialment perillós es farà constar,
igualment, el certificat de sanitat animal expedit
per l'autoritat competent que acredite, amb
periodicitat anual, la situació sanitària de l'animal
i la inexistència de malalties o trastorns que el
facen especialment perillós.

Els gossos destinats a guarda hauran d'estar
sota la responsabilitat dels seus propietaris, en
recintes on no puguen causar danys a persones
o coses, i caldrà advertir en lloc visible
l'existència d'un gos guardià.

TÍTOL
III
DELS
POSSEÏDORS D'ANIMALS

En tot cas, en els llocs oberts s'habilitarà una
caseta de fusta, d'obra o de qualsevol material
que no perjudique l'animal per a protegir-lo de la
climatologia.

PROPIETARIS/

ARTICLE 16
1.
La persona posseïdora d'un
animal de companyia i subsidiàriament el seu
propietari o propietària serà responsable dels
danys que cause a altres persones, animals o
coses.
2. Si per causa de portar a l'animal solt en zona
de tràfic de vehicles es produeix un accident, la
persona propietària i acompanyant de l'animal
seran considerades responsables, tant si el
perjudicat és l'animal com si ho són altres
persones.
ARTICLE 17
Els propietaris o posseïdors d'animals causants
de lesions a persones estan obligats a facilitar

Els gossos guardians hauran de tindre més de
sis mesos, d'edat, i no podran estar lligats
permanentment. Si ho estan, el mitjà de
subjecció els haurà de permetre llibertat de
moviments i el llarg de la corda no haurà de ser
inferior a la mitjana que resulte de multiplicar per
quatre la longitud de l'animal, presa des del
morro fins al naixement de la cua. En estos
casos s'haurà de preparar un recipient de fàcil
accés amb aigua potable i neta.
ARTICLE 21
La possessió d'un animal de companyia en
habitacles urbans està condicionada
a
l'existència d'un allotjament adequat, a no
atemptar contra la higiene i la salut pública i a
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no causar molèsties al veïnat, sense que el
nombre d'animals puga servir de justificació.
Si el nombre d'animals als quals es referix este
article sobrepassa el límit que fixa l'Alcaldia,
amb caràcter general, es requerirà autorització
prèvia municipal per a tindre'ls.
En tot cas, després de l'informe dels servicis
veterinaris municipals, si l'autoritat competent
decidix que no és tolerable l'estada de l'animal
en un habitatge o local, els seus propietaris
hauran de procedir a desallotjar-lo. Si no ho fan
voluntàriament després de ser requerits, ho
faran els servicis municipals, sense perjuí de
l'exigència de la responsabilitat corresponent.
A més, l'Ajuntament, per si mateix o per mitjà
d'associacions de protecció i defensa dels
animals, 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.
L'adopció d'estes mesures també procedirà
quan es diagnostiquen malalties transmissibles
a l'home o a altres animals, bé per a sotmetre'ls
a un tractament curatiu adequat o per a
sacrificar-los, si és el cas, després de l'informe
del servici veterinari municipal.
ARTICLE 22
Es prohibix la permanència continuada de
gossos i gats a les terrasses o balcons dels
pisos. Els propietaris podran ser denunciats si
el gos lladra o el gat maula habitualment durant
la nit.
També podran ser denunciats si l'animal està a
la intempèrie en condicions climatològiques
adverses a la seua naturalesa o si el seu lloc de
refugi les empitjora.
TÍTOL IV - PRESÈNCIA D'ANIMALS EN LA
VIA PÚBLICA
ARTICLE 23
1.El propietari/posseïdor d'un animal de
companyia, i en especial de gossos, haurà de
tindre'l en les vies públiques davall el seu control
en tot moment per mitjà d’una corretja o
semblant per evitar danys o molèsties.
2.Queda prohibida la circulació per les vies
públiques d’animals de companyia sense haverlos identificat o inscrit en els censos
corresponents.
3. El transport dels animals potencialment
perillosos i la circulació i transport dels gossos
potencialment perillosos, quan s'efectuen per la
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via pública, haurà de realitzar-se per una
persona major d'edat, amb aptitud idònia per a
exercir el control necessari en cada cas.
4. Les persones propietàries/posseïdores d'un
animal salvatge potencialment perillós no podrà
exhibir-los ni mantindre’ls en la via pública,
locals diferents dels autoritzats a este efecte i
zones comunes d'edificis habitats. Els hauran de
mantindre confinats en tot moment, d'acord amb
les característiques de l'espècie que es tracte.
5. Els propietaris/posseïdors de gossos
considerats potencialment perillosos, hauran de
mantindre’ls permanentment davall el seu
control, evitant la seua fugida. Per conduir-los
per la via pública serà obligatòria la utilització de
corretja o cadena de menys de dos metres de
longitud i no extensible que permeta el domini
sobre l'animal en tot moment, així com un boç
homologat i adequat per a la seua raça, que
impedisca l'obertura de la mandíbula per a
mossegar.
6. Només podran viure lliurement en les vies i
espais públics els gats domèstics, tant els que
formen part de les colònies dels programes de
control de les poblacions, com els solitaris de
carrer o els que tenen propietat. L'ajuntament
podrà promoure la creació de colònies
controlades. Estes colònies consistiran en
agrupacions controlades d'animals de gats
domèstics, degudament esterilitzats i controlats
sanitàriament, en espais públics amb la
col·laboració
d'associacions,
entitats
o
agrupacions de veïns.
7. Tots els gats domèstics que tinguen accés a
les vies i espais públics hauran de ser
esterilitzats a fi de controlar la població i evitar
les malalties i la seua migració als espais
naturals. L’Ajuntament promourà la creació de
colònies de gats esterilitzats.
8. Queda prohibit alimentar els animals en
zones públiques quan a conseqüència d'això
s'embrute l'espai públic o es fomente la
proliferació d'animals guia de carrers. Queda
prohibit, a estos efectes, la col·locació de
dipòsits d'aigua, aliments i begudes, així com
dipositar restes d'aliments i residus en zones
públiques per a la seua alimentació. En
particular, atenent a raons de seguretat i salut
pública, queda terminantment prohibit alimentar,
amb qualsevol tipus de producte en zones
públiques als coloms urbans i gats sense
identificació o amo conegut, llevat que puga
realitzar-se en virtut d'acords de col·laboració
amb Associacions de protecció i defensa dels
animals.

Pàgina 5 de 16

Ordenances municipals

Ajuntament d’Albal

ARTICLE 24
1. Els gossos i altres animals podran estar solts
en aquelles zones reservades, especialment
habilitades i senyalitzades per l'Ajuntament, per
al joc, recreació i socialització dels animals on
estos podran romandre lliurement, acompanyats
per una persona responsable. Les persones
responsables dels gossos hauran de vigilar els
seus animals i evitar molèsties a les persones i
a altres animals que compartisquen l'espai. Així
mateix estaran obligades a mantindre les
instal·lacions en bon estat de conservació,
arreplegant els excrements dels seus animals i
depositant-los en les papereres col·locades per
a tal fi.
2. Les persones que conduïsquen l'animal són
responsables del seu comportament, havent de
romandre en tot moment dins de la zona
habilitada, mantenint l'animal davall la seua
vigilància i control.
3. Les portes de les àrees de recreació han de
romandre en tot moment tancades.
4. Els propietaris i acompanyants dels animals
vetlaran perquè es respecte la tranquil·litat i el
descans dels veïns del municipi, evitant que es
realitze un soroll excessiu, tant per les mascotes
com per les persones.
ARTICLE 25
1. Les persones que conduïsquen animals de
companyia hauran d'arreplegar els excrements
que es generen en qualsevol espai públic o
privat i netejar la zona afectada.
2. Les persones propietàries, posseïdores o
portadores dels animals de companyia hauran
de portar a l'animal a orinar a zones habilitades
amb este fi o en calçada junt als rastells o
embornals de la xarxa de clavegueram. Queda
expressament prohibit que els animals orinen
sobre zones enjardinades, mobiliari urbà, com
ara bancs, senyals, bol·lards, papereres,
contenidors de fem o reciclatge, fanals, espais
publicitaris comuns, semàfors, bústies, elements
decoratius,
elements
commemoratius,
escultures, caixetins de control de tràfic,
caixetins d'enllumenat públic o privat o de
subministrament d'aigua, dispensadors de
bitllets o entrades, mupis, dispensadors de
bosses, marquesines de parades de bus, jocs
infantils, aparells de gimnàstica per a adults,
fonts i assortidors, també sobre qualsevol
element que es trobe provisionalment en la via
pública (tanques, escenaris, cadires, altaveus,
taules etc), vehicles, fatxades, cantons, porxos i
qualssevol altres elements de les edificacions
públiques o privades.

3. Per al compliment de les obligacions
contingudes en els paràgrafs anteriors, hauran
de disposar en tot moment dels materials o
utillatges necessaris a este efecte (bosses de
plàstic, recollidors, etcètera). Especialment,
hauran de disposar d'un recipient amb aigua per
a diluir l'orina que els animals hagen depositat,
en casos d'urgència o impediment, en els
elements mencionats anteriorment.
4. De conformitat amb el que disposen els
apartats anteriors, les persones conductores de
l'animal hauran de procedir obligatòriament de la
manera següent:
a) Arreplegar els excrements de manera
higiènica
acceptable
amb
una
bossa
impermeable o amb un aparell destinat a este
efecte i netejar la zona afectada.
b) Depositar els excrements dins de bosses
impermeables, tancades perfectament, en les
papereres o altres elements de contenció
disposats pels servicis municipals.
ARTICLE 26
1. El transport d'animals en vehicles particulars
s'efectuarà de manera que no puga ser
pertorbada l'acció del conductor, que no
comprometa la seguretat del trànsit o que
supose condicions inadequades des del punt de
vista etològic o fisiològic. Els animals hauran
d'anar allotjats en la part posterior del vehicle a fi
que no molesten al conductor, al qual no hauran
de tindre accés durant el trajecte.
2. Si el conductor d'un vehicle atropella un
animal, haurà de comunicar-ho immediatament
a les autoritats municipals, o bé traslladar-lo
amb els seus propis mitjans a la clínica
veterinària més pròxima, si el propietari de
l'animal, si n'hi ha, no es troba en el lloc de
l'accident.
ARTICLE 27
Els gossos d'assistència per a persones amb
discapacitat podran accedir, deambular i
romandre junt amb estes, a tots els llocs,
allotjaments, establiments, locals, altres espais
d'ús públic i transports públics o d'ús públic,
d'acord amb el que establix la normativa
reguladora.
ARTICLE 28
Fora de l'excepció indicada en l'article anterior,
els conductors o encarregats dels mitjans de
transport públic podran prohibir el trasllat
d'animals quan consideren que poden provocar
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molèsties a la resta de passatgers. També
podran indicar un lloc determinat en el vehicle
per a la ubicació de l'animal, sempre que hi haja
un lloc específic destinat al seu transport. En tot
cas, podran ser traslladats en transport públic
tots els animals xicotets que viatgen en cistelles,
bosses, gàbies o recipients.
ARTICLE 29
La utilització dels elevadors o ascensors per part
de les persones acompanyades d'animals es
farà sempre no coincidint amb la utilització
d’estos per altres persones, llevat que estes ho
autoritzen o es tracte de gossos pigall.
ARTICLE 30
Els propietaris d'hotels, pensions, bars,
restaurants, cafeteries i semblants podran
prohibir, al seu criteri, l'entrada de gossos en els
establiments, la qual cosa s'haurà d'indicar de
manera visible a l'entrada.
Encara que se'ls permeta l'entrada i l'estada, els
gossos hauran d'anar identificats adequadament
i proveïts del boç corresponent quan el
temperament de l'animal ho recomane, així com
subjectes per una cadena, corretja o cordó
resistent. Estes condicions podran ser exigibles
per a altres animals de companyia.
ARTICLE 31
Queda expressament prohibida l’entrada i
l'estada en locals d'espectacles públics,
esportius i culturals, excepte en els casos que,
per la seua naturalesa especial, siguen
imprescindibles.
ARTICLE 32
Queda prohibida l'entrada d'animals en tot tipus
de locals destinats a fabricació, venda,
emmagatzemament, transport o manipulació
d'aliments. Estos establiments, si disposen d'un
espai exterior o interior adequat, podran
col·locar algun dispositiu amb anelles que
permeta subjectar els gossos mentres es fan les
compres.
Els gossos guardians d'estos establiments
només podran entrar en les zones on hi haja
aliments en els casos estrictament necessaris i
acompanyats del personal de seguretat que, al
mateix temps que realitza el seu treball, vetlarà
per les condicions higièniques de les zones.
ARTICLE 33
Queda prohibida la circulació o permanència de
gossos i altres animals en piscines públiques.

Ajuntament d’Albal

ARTICLE 34
Els gossos d'assistència per a persones amb
discapacitat, queden exempts d'allò que s'ha
fixat en els articles 29, 30, 31 i 32 sempre que
vagen acompanyats pel seu amo i complisquen
la resta de requisits establits en la normativa
reguladora.
TÍTOL V- DE LES AGRESSIONS
ARTICLE 35
1. Totes les autoritats sanitàries que coneguen
l'existència d'un mos o d’una agressió
provocada per un animal, la persona del qual
propietària residisca en el municipi d'Albal, ho
comunicaran immediatament a l'Ajuntament.
L'Ajuntament informarà la persona propietària de
les obligacions arreplegades en els paràgrafs
següents.
2. La persona propietària o tenidora d'un animal
que agredesca a persones o altres animals
causant-los ferides per mos serà responsable
que l'animal siga sotmés a una avaluació inicial
o reconeixement previ i a un període
d'observació de catorze dies següents a
l'agressió per un veterinari en exercici lliure
professional. Les dites actuacions tindran per
objecte observar l'existència d'indicis clínics i/o
epidemiològics compatibles amb ràbia en
l'animal.
3. El veterinari actuant emetrà un informe
sanitari de l'observació de l'animal, que serà
entregat a la persona propietària o tenidora. A
més, haurà d'informar l'entitat gestora del
Registre Informàtic Valencià d'Identificació
Animal dels resultats de la dita observació, amb
la qual cosa s'actualitzarà la dada en este
registre.
4. Si el veterinari actuant observara indicis
clínics i/o epidemiològics compatibles amb ràbia,
haurà de comunicar tal circumstància a les
autoritats competents en matèria de sanitat
animal i salut pública, així com a l'Ajuntament.
5. La persona propietària o tenidora de l'animal
entregarà en l'Ajuntament una còpia de l'informe
veterinari de l'observació dins dels quinze dies
posteriors a la mateixa.
6. Estes mesures tenen la consideració
d'obligació sanitària, d'acord amb la Llei 4/1994,
de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció
dels animals de companyia, per la qual cosa el
seu incompliment tindrà la consideració
d'infracció greu.
Pàgina 7 de 16

Ordenances municipals

Ajuntament d’Albal

7. En tot cas, s'actuarà d'acord amb les
directrius del Pla de Contingència per al Control
de la Ràbia en Animals Domèstics a Espanya
que es trobe en vigor en cada moment.
8. Si l'animal agressor és dels cridats
abandonats o errants, els servicis municipals o
les persones agredides, si poden fer-ho,
procediran a la seua captura i internament en el
centre d'acollida més pròxim.
ARTICLE 36
Quan per mandat de l'autoritat competent
s'ingresse un animal en el centre d'acollida,
l'orde d'ingrés haurà d'indicar el temps de
retenció i d'observació al qual se’l vaja a
sotmetre, així com la causa, i haurà d'indicar
també que pagarà els gastos originats.
Si no hi ha una orde en contra, transcorregut un
mes des de l'internament de l'animal sense que
l’hagen tret, es procedirà de la manera indicada
en l'apartat d'animals abandonats d'esta
Ordenança.

Els trasllats d'animals, tant dins del terme
municipal com cap a altres municipis, es
realitzaran d'acord amb el que establix la Llei
d'Epizoòties i amb els preceptes d'esta
Ordenança.
ARTICLE 41
Els
propietaris
d'establiments
d'animals
domèstics hauran d'informar dels servicis
veterinaris corresponents la incorporació de
nous animals i la seua documentació sanitària.
ARTICLE 42
Quan per alguna disposició legal o per raons
sanitàries greus no estiga autoritzada la
presència o la pertinença d'animals en
determinats locals o llocs, l'autoritat municipal,
després de l'expedient oportú, podrà requerir als
propietaris
perquè
els
desallotgen
voluntàriament o bé acordar-ho sense perjuí de
les responsabilitats civils i penals que
corresponguen.
ARTICLE 43

TÍTOL VI- DELS
D'EXPLOTACIÓ

ANIMALS

DOMÈSTICS

ARTICLE 37
La presència d'animals domèstics d'explotació
definits en l'article 4 quedarà restringida a les
zones catalogades com a rústiques en el pla
urbanístic d'Albal i en cap cas podran estar en
els habitatges. Seran allotjats en construccions
aïllades, adaptades a l'estabulació de cada
espècie.

La matança d'animals criats per a l'obtenció de
productes útils per a l'home s'efectuarà de
manera instantània i indolora i sempre amb
l'atordiment previ de l'animal i en locals
autoritzats per a este fi. No es podran utilitzar
productes químics.
ARTICLE 44
1. Es prohibeix el soterrament de qualsevol tipus
d'animal sobre terrenys de propietat pública.

Estes construccions compliran, tant en les
característiques com en la situació, les normes
legals vigents sobre la cria d'animals, així com
les que fan referència a les activitats molestes,
insalubres, nocives i perilloses, i les restants
disposicions aplicables en esta matèria.

2. Les persones que desitgen desprendre's
d'animals de companyia o èquids morts podran
incinerar-los
en
establiments
adequats,
entregar-los a abocadors autoritzats o soterrarlos en les condicions establides en el present
article.

ARTICLE 38

3. L'eliminació per mitjà de soterrament dels
animals de companyia i dels èquids morts serà
possible en sòl rústic privat, adoptant totes les
mesures necessàries per evitar que els animals
carnívors o omnívors puguen accedir a ells i
quantes mesures resulten necessàries per evitar
qualsevol risc a la salut humana, al medi
ambient, especialment, per a l'aigua, l’aire o el
sòl, ni per a la fauna ni la flora. A més, no han
de causar incomoditats pel soroll o les olors.

Es presumirà l'existència d'una explotació quan
hi haja més de tres animals de sexe diferent i
quan hi haja activitat comercial, i en este cas es
requerirà la llicència municipal corresponent.
ARTICLE 39
Totes les explotacions hauran de tindre la
llicència municipal preceptiva, hauran d'estar
empadronades i hauran de complir els requisits
sanitaris establits legalment.
ARTICLE 40

4. Per al soterrament dels animals s'haurà de
cavar una fossa d'una profunditat de com a
mínim dos vegades l'altura de l'animal soterrat i
seran recoberts de calç viva.
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5. El que disposa este article no serà aplicable
en el cas d'explotacions ramaderes o industrials
i en este cas l'eliminació dels cadàvers s'haurà
d'ajustar a la normativa específica en cada cas.
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Se suprimeix
ARTICLE 47
Se suprimeix

TÍTOl VII - ANIMALS ABANDONATS
ARTICLE 48
ARTICLE 45
Se suprimeix
1. Els animals abandonats o errants seran
arreplegats pels servicis municipals i retinguts,
en un centre d'arreplega d'animals de
companyia, fins que siguen recuperats, cedits o,
si generaren un problema de salut o perill públic,
finalment sacrificats.
2. El termini de retenció mínim serà de vint dies,
deixant-se constància en el registre del nucli
zoològic en què es depositen l'entrada i eixida
de l'animal.
3. Els animals salvatges autòctons seran
entregats, al més prompte possible, als servicis
competents de la Generalitat Valenciana, llevat
que esta considere oportú alliberar-los
directament quan les condicions físiques de
l'animal ho permeten.
4. Els animals salvatges al·lòctons, en cas de
portar identificació, se'ls comprovarà la legalitat
de la possessió abans d'entregar-los. En cas de
no tindre identificació o de comprovar la
il·legalitat de la seua possessió, seran entregats
als servicis competents de la Generalitat
Valenciana.
5. Si l'animal està identificat, es notificarà a la
propietat, que disposarà d'un termini de 10 dies
per a recuperar-lo, després d'abonar els gastos
corresponents a la retirada, manutenció i
atencions sanitàries. Transcorregut el dit
termini, sense que el propietari haguera
comparegut, l'animal s'entendrà que ha sigut
abandonat.
6. Una vegada transcorregut el termini per a
recuperar els animals, els centres d'arreplega
podran entregar-los en adopció, prèviament
desinfectats i identificats. L'adoptant determinarà
si vol que l'animal siga esterilitzat prèviament.
7. Al marge de raons sanitàries, el sacrifici
d'animals es realitzarà quan s'haguera intentat
sense èxit la seua adopció per un nou posseïdor
o posseïdora.
8. El sacrifici dels animals, la seua esterilització i
identificació es realitzarà per una persona amb
la titulació exigida en matèria de veterinària.
ARTICLE 46

TÍTOL VIII- DELS SERVICIS MUNICIPALS
ARTICLE 49
Correspon a l'Ajuntament l'arreplega d'animals
abandonats. Amb este fi l'Ajuntament disposarà
de personal format i d'instal·lacions adequades,
o concertarà la realització d'este servici amb
entitats externes, donant prioritat a les
associacions de protecció i defensa d'animals
legalment constituïdes.
de
l'arreplega,
manteniment i adopció o sacrifici d'animals
abandonats, i els podrà facilitar els mitjans
necessaris.
ARTICLE 50
També correspondrà a l'Alcaldia vigilar i
inspeccionar els establiments de cria, venda,
guarda, manteniment temporal i centres
d’acollida d'animals de companyia.
ARTICLE 51
Els servicis veterinaris podran realitzar el control
de zoonosi i epizoòties d'acord amb les
circumstàncies epicotilògiques existents i les
normes dictades per les autoritats competents.
ARTICLE 52
En els casos de declaració d'epizoòties, els
propietaris dels animals de companyia compliran
les disposicions preventives que dicten les
autoritats competents.
Els gossos hauran de ser vacunats contra la
ràbia en les dates fixades, així com contra
qualsevol altra malaltia que consideren
necessària les autoritats sanitàries competents.
ARTICLE 53
Als servicis veterinaris els correspon la gestió de
les accions profilàctiques, que podran arribar
fins a la retirada de l'animal. Amb esta finalitat
es tindran en compte, especialment, les
circumstàncies dels animals que presenten
antecedents clars d'agressivitat cap a l'entorn
humà, els quals podran ser desallotjats per
l'autoritat municipal tenint en compte la dita
circumstància.
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TÍTOL X- PROTECCIÓ DELS ANIMALS
ARTICLE 54
ARTICLE 58
L'autoritat municipal, després de l'informe dels
servicis veterinaris, disposarà el sacrifici dels
animals amb ràbia diagnosticada o amb
qualsevol altra malaltia zoològica d'especial
gravetat per a l'home o per a qualsevol altre
animal, quan les circumstàncies ho aconsellen i
sense cap tipus d'indemnització.
TÍTOL IX- ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I
DEFENSA DELS ANIMALS
ARTICLE 55
1.Són associacions de protecció i defensa dels
animals les associacions sense finalitat
lucrativa, legalment constituïdes, que tinguen
com a finalitat principal la defensa i protecció
dels animals. Les associacions que reunisquen
els requisits determinats reglamentàriament
hauran de ser inscrites en el Registre creat a
este efecte per la conselleria competent.
2. L'Ajuntament podrà concedir ajudes a estes
associacions per al compliment dels seus fins.
3. Les associacions de protecció i defensa dels
animals podran demanar a l'Ajuntament que
realitze inspeccions en els casos concrets en
què hi haja indicis d'irregularitat animal.
4. Els agents de l'autoritat prestaran la seua
col·laboració i assistència a les associacions de
protecció i defensa dels animals, declarades
entitats col·laboradores, en les gestions incloses
en els seus fins i estatuts.

Quant als animals que fa referència esta
Ordenança, queda expressament prohibit:
1. El sacrifici dels animals amb patiments físics
o psíquics, sense necessitat o causa justificada.
En tot cas, es realitzarà per una persona amb
titulació adequada en veterinària i amb un
mètode que garantisca l'absència de patiment
per a l'animal.
2. Maltractar els animals o sotmetre'ls a
qualsevol pràctica que els puga produir danys o
patiments innecessaris o injustificats.
3. Abandonar-los.
4. Mantindre’ls lligats o engabiats en
instal·lacions indegudes des del punt de vista
higiènic sanitari o inadequades per a la pràctica
de les cures i l'atenció necessaris d'acord amb
les seues necessitats etològiques, segons raça i
espècie.
5. Practicar-los mutilacions, excepte les
realitzades per professionals veterinaris en
casos de necessitat justificada. En cap cas es
considerarà causa justificada l'estètica.
6. No facilitar-los l'alimentació necessària per al
bon desenvolupament.

ARTICLE 56

7. Exhibir animals en aparadors comercials, fer
donació d'animals com a premi, reclam
publicitari, recompensa o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent de
la transacció onerosa d'animals.

Les associacions de protecció i defensa dels
animals portaran un llibre de registre com cal, en
què constaran les dades relatives a les altes i
baixes d'animals produïdes en l'establiment i
qualsevol altra incidència que exigisquen les
normes aplicables.

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

ARTICLE 57

9. Vendre'ls o donar-los per a l'experimentació a
laboratoris o clíniques sense el compliment de
les garanties previstes en la normativa vigent.

Correspon a l'Ajuntament comprovar si les
societats protectores d'animals reunixen les
condicions tècniques, higièniques i sanitàries i
de personal exigides per a l'exercici de l'activitat,
i si oferixen als animals albergats una qualitat de
vida acceptable, d'acord amb els imperatius
biològics corresponents a l'espècie. En cas
contrari, després de l'informe veterinari, es
procedirà a la clausura de l'activitat i al sacrifici
humanitari dels animals que tinguen allotjats.

10. Vendre'ls a menors de 18 anys i a
incapacitats sense l'autorització dels que tinguen
la seua pàtria potestat o custòdia.
11. Exercir la seua venda ambulant o criar i
comercialitzar animals de companyia sense les
llicències i permisos corresponents.
12. La utilització d'animals de companyia en
espectacles, baralles, festes populars i altres
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perjudicial o nociva. En terrenys cinegètics es
requerirà l'autorització prèvia de la Conselleria
de Medi Ambient per a la seua captura.
TÍTOL XI - DELS ESTABLIMENTS D'ANIMALS

13. La tinença d'animals en llocs on no es puga
exercir l'adequada atenció i vigilància.
14. Les accions o omissions tipificades com a
infracció en la legislació autonòmica sobre
protecció dels animals de companyia.
15. La posada en llibertat o introducció en el
medi natural d'exemplars de qualsevol espècie
exòtica que es mantinga com a animal de
companyia, amb l'excepció dels previstos en la
normativa aplicable, que estaran sotmesos al
règim d'autorització administrativa per la
Conselleria competent en matèria de caça i
pesca.
16. L'assistència sanitària als animals per part
de persones no facultades, segons la legislació
vigent.
17. Posseir animals sense complir els calendaris
de vacunació i de tractament obligatoris.
18. Portar animals lligats a vehicles de tracció
en marxa.
19. Deixar-los a la intempèrie sense la protecció
adequada davant
de
les
inclemències
meteorològiques.
ARTICLE 59
Els animals els amos dels quals siguen
denunciats per causar-los maltractaments o per
tindre'ls en llocs que no reunisquen les
condicions imposades per les normes sanitàries
o de protecció animal, podran ser decomissats
si el seu propietari o persona de qui depenguen
no adoptaren les mesures oportunes per a
cessar en tal situació.

ARTICLE 62
Els establiments dedicats a la venda d'animals
la comercialització de la qual estiga autoritzada
hauran de complir, sense perjuí de les altres
disposicions que els siguen aplicables, les
normes següents:
a) Hauran d'estar registrats com a nucli zoològic
davant de la Conselleria competent.
b) Col·laboraran amb l'Ajuntament en el censat
dels animals que venguen.
c) Hauran de tindre bones condicions higiènicosanitàries adequades a les necessitats
fisiològiques i etiològiques dels animals.
d) Disposaran de menjar suficient i sa, d’aigua,
de llocs per a dormir i comptaran amb personal
capacitat per a la seu atenció.
e) Disposaran d'instal·lacions adequades per a
evitar el contagi en els casos de malaltia, o per
a guardes, si és el cas, períodes de quarantena.
f) Tindran recintes, locals i gàbies de fàcil neteja
i desinfecció per a l'aïllament, segrest i
observació d'animals malalts o sospitosos de
malaltia
d'acord
amb
les
necessitats
fisiològiques i etiològiques de l'animal.
g) Els animals hauran de vendre's desparasitats
i lliures de tota malaltia i amb certificat de
veterinari acreditatiu.
h) Disposaran d'elements per a l'eliminació
higiènica de fems i aigües residuals de manera
que no comporten perill de contagi per a altres
animals ni per a l'home.
i) Disposaran de mitjans idonis per a la neteja i
la desinfecció de locals, material i utensilis que
estiguen en contacte amb els animals i, si és el
cas, dels vehicles utilitzats per al transport
d’estos quan este es necessite.
ARTICLE 63

ARTICLE 60
Se suprimeix
En el cas de greu o persistent incompliment per
part dels propietaris de les obligacions
establides en els anteriors articles d'este capítol,
l'Ajuntament podrà disposar el trasllat dels
animals a un establiment adequat i adoptar
qualsevol altra mesura addicional necessària.
ARTICLE 61
Sense perjuí del que disposa l'article anterior,
sempre que no es tracte d'espècies protegides,
s'entendran com justificades les accions
encaminades al control de les poblacions
animals amb una proliferació que resulte

ARTICLE 64
L'existència d'un servici veterinari independent
de l'establiment que atorgue certificats de salut
per a la venda d'animals, no eximirà el venedor
de responsabilitat davant de malalties en
incubació no detectades en el moment de la
venda.
Per a la qual cosa s'establix un termini de
garantia mínima de quinze dies per si els
animals tingueren qualsevol tipus de lesions o
malalties ocultes.
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així com evitaran molèsties a les persones i
riscos per a la salut pública.

ARTICLE 65
La concessió de llicències d'obertura per als
nous establiments destinats a la cria i venda
d'animals de companyia estarà condicionada al
compliment del que disposa l'article 42 de
l'Ordenança.
TITOL
XIIESTABLIMENTS
MANTENIMENT D'ANIMALS

PER

AL

TÍTOL XIII - INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 69
La competència per a la imposició de sancions
en aplicació de la present Ordenança
correspondrà a l'Alcaldia, sense perjuí que puga
delegar la dita competència en la Junta de
Govern Local o en la Regidoria Delegada.

ARTICLE 66
Les residències d'animals de companyia,
escoles d'ensinistrament, centres d'acollida i la
resta
d'instal·lacions
creades
per
al
manteniment temporal dels animals de
companyia, requeriran ser declarats nuclis
zoològics, per la Conselleria competent, com a
requisit indispensable per al seu funcionament.
ARTICLE 67
Cada centre, portarà un registre amb les dades
de cada un dels animals que ingressen en este i
de les persones propietàries o responsables
d’estos, el dit registre que contindrà com a
mínim
el
certificat
de
vacunació
i
desparasitacions i l'estat sanitari de l'animal en
el moment del depòsit, amb la conformitat
escrita d'ambdós parts.
ARTICLE 68
Les residències d'animals de companyia,
escoles d'ensinistrament, centres d'acollida i la
resta d'instal·lacions de la mateixa classe,
disposaran d'un servici veterinari encarregat de
vigilar i controlar l'estat físic dels animals i dels
tractaments que reben.
Serà obligació del servici veterinari del centre
vigilar que els animals s'adapten a la seua nova
situació,
que
estiguen
alimentats
adequadament,
i
que
no
es
donen
circumstàncies de risc, i adoptaran les mesures
oportunes per a evitar-los qualsevol tipus de
dany.
Si un animal caiguera malalt, en el centre ho
comunicarà immediatament al seu propietari o
responsable, qui podrà donar l'autorització per a
un tractament veterinari o arreplegar-lo. En cas
de malalties greus o de no localitzar el propietari
s'adoptaran les mesures sanitàries pertinents.
Els representants legals de residències
d'animals o instal·lacions semblants prendran
les mesures necessàries per a evitar possibles
contagis entre els animals residents i el malalt,

No s'imposarà cap sanció per les infraccions
previstes en la present Ordenança, sinó en virtut
del procediment instruït d'acord amb les normes
del present capítol i amb observança dels
principis arreplegats en el Capítol III del títol
Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del
Règim Jurídic del Sector Públic i del Títol IV de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques o de la normativa que, en esta
matèria, es trobe vigent en cada moment.
ARTICLE 70
1. Les infraccions en matèria de sanitat i salut
pública, tipificades en la legislació específica,
seran sancionades amb les mesures i multes
que es fixen en estes.
2. Les infraccions
classificaran en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt greus

a esta

Ordenança

es

3. Les sancions per infraccions d'esta
Ordenança se sancionaran en els termes de la
present Ordenança i dels articles 26, 27 i 28 de
la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana sobre Protecció dels Animals de
Companyia amb una multa de la quantia
següent:

De 30,05 a 601,01 € per a les
infraccions lleus.

De 601,02 a 6.010,12 € per a les
infraccions greus.

De 6.010,13 a 18.030,36 € per a
les infraccions molt greus.
4. Les sancions per infraccions d'esta
Ordenança se sancionaran en els termes de la
present Ordenança i de l'article 13 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment
Perillosos amb una multa de la quantia següent:

De 150,25 a 300,51 € per a les
infraccions lleus.
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De 300,52 a 2.404,05 € per a les
infraccions greus.

De 2.404,06 a 15.025,30 € per a
les infraccions molt greus.
A més de la multa, podran comportar les
sancions accessòries a què es refereix l'article
76.2 de la present Ordenança.
5. 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:
a) La transcendència social o sanitària i el perjuí
causat per la infracció comesa.
b) Finalitat lucrativa il·lícta i quantia del benefici
obtingut en la comissió de la infracció.
c) La intencionalitat o negligència de la persona
infractora.
d) La reiteració o reincidència.
ARTICLE 71
1. Es consideraran responsables
de les infraccions els que per acció o omissió
hagueren participat en la comissió d’estes, al
propietari o tenidor dels animals o, si és el cas,
al titular de l'establiment, local o mitjà de
transport en què es produïsquen els fets, i en
este últim supòsit, a més a l'encarregat del
transport.
2. En els supòsits que les
infraccions pogueren ser constitutives de delicte
o falta, l'Ajuntament podrà acordar la confiscació
de l'animal fins que l'autoritat judicial proveïsca
sobre este, havent de traslladar immediatament
dels fets a l'òrgan jurisdiccional competent.
3. Les infraccions a què fa referència esta
Ordenança prescriuran en el termini de sis
mesos si són lleus; de dos anys, si són greus, i
de tres anys, si són molt greus.
4. El termini de prescripció de les infraccions
començarà a comptar-se des del dia en què la
infracció s'haguera comés. En el cas
d'infraccions continuades o permanents el
termini començarà a córrer des que va finalitzar
la conducta infractora.
5. Interromprà la prescripció la iniciació amb
coneixement de la persona interessada, del
procediment
administratiu
de
naturalesa
sancionadora, reiniciant-se el termini de
prescripció si l'expedient sancionador estiguera
paralitzat durant més d'un mes per causa no
imputable a la persona presumptament
responsable.

Ajuntament d’Albal

Seran infraccions lleus:
1. La possessió de gossos no censats.
2. No disposar dels arxius de les fitxes clíniques
dels animals objecte de vacunació o tractament
obligatori o que estos estiguen incomplets.
3. El transport d'animals amb vulneració dels
requisits establerts, excepte que es tracte
d'animals potencialment perillosos.
4. La venda i donació d'animals de companyia a
menors de 18 anys o incapacitats sense
l'autorització dels que tinguen la seua pàtria
potestat o custòdia.
5. No impedir que els animals de companyia
defequen o orinen en llocs o espais no
permesos.
6. No complir les normes contingudes en la
present Ordenança respecte de l'arreplega de
restes dels animals o de la neteja de la zona
afectada i, no adoptar quantes mesures resulten
necessàries per impedir que els animals de
companyia embruten les vies o espais públics.
7. No disposar en tot moment dels materials o
utillatges necessaris a este efecte (bosses de
plàstic, recollidors, etcètera) per a arreplegar els
excrements o restes generats pels animals o no
disposar d'un recipient amb aigua per a diluir
l'orina que els animals hagen depositat, en
casos d'urgència o impediment, en els elements
en què no està permès.
8. No dipositar els excrements dels animals dins
de
bosses
impermeables,
tancades
perfectament, en les papereres o altres
elements de contenció disposats pels servicis
municipals.
9. La circulació d'animals per les vies públiques
sense collar i conduïts amb cadena, corretja, o
cordó resistent i boç, si és el cas, llevat que es
tracte d'animals potencialment perillosos.
10. La presència d'animals fora de la zona
autoritzada.
11. La possessió d'animals en vivendes urbanes
en males condicions higièniques que atempten
contra la salut pública o que causen molèsties
als veïns.
12. La presència d'animals en qualsevol classe
de locals destinats a la fabricació, venda,
emmagatzematge, transport o manipulació
d'aliments.
13. L'incompliment de les normes contingudes
en la present Ordenança sobre l'alimentació
d'animals guies de carrers o aus, quan
s'embrute l'espai públic o es fomente la
proliferació d'estos.
14. L'incompliment de les normes contingudes
en la present Ordenança sobre l'eliminació dels
animals de companyia o èquids morts, llevat que
es causen danys a la salut humana o al medi
ambient.

ARTICLE 72
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15. Qualsevol altra infracció a la present
Ordenança o a les lleis i reglaments que siga
qualificada com greu o molt greu.
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1. El manteniment d'animals d'espècies
perilloses sense autorització prèvia.
2. La donació d'animals com a premi, reclam
publicitari, recompensa o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent de
la transacció onerosa d'animals.
3. El manteniment dels animals sense
l'alimentació o en instal·lacions indegudes des
del punt de vista higiènic sanitari o inadequades
per a la pràctica de les cures i l'atenció
necessàries d'acord amb les seues necessitats
etològiques, segons raça i espècie.
4. La no vacunació o la no realització de
tractaments
obligatoris
als
animals
de
companyia.
5. L'incompliment per part dels establiments per
al manteniment temporal d'animals, cria o venda
dels mateixos, de qualsevol dels requisits i
condicions establides per la Llei, els reglaments
o la present Ordenança.
6. La filmació d'escenes amb animals que
simulen crueltat, maltractament o patiment,
sense autorització prèvia de l'òrgan competent
de la Comunitat Valenciana.
7. L'incompliment de l'obligació d'identificar els
animals.
8. Deixar solt un animal potencialment perillós o
no haver adoptat les mesures necessàries per
evitar la seua escapada o pèrdua.
9. Trobar-se el gos potencialment perillós en
llocs públics sense boç o no subjecte amb
cadena.
10. El transport d'animals que siguen
potencialment perillosos amb vulneració dels
requisits establerts.
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 funcions establides en
esta Ordenança, així com el subministrament
d'informació inexacta o de documentació falsa.
12. No complir les obligacions de control sanitari
d'un animal agressor que haja causat lesions de
qualsevol tipus a una altra persona o animal.
13. L'incompliment de les normes contingudes
en la present Ordenança sobre l'eliminació dels
animals de companyia o èquids morts, quan es
causen danys a la salut humana o al medi
ambient.
14. La reincidència en una infracció lleu.

1.L'abandó d'animals.
2.El sacrifici dels animals amb patiments físics o
psíquics, sense necessitat o causa justificada.
3.Els maltractaments i agressions físiques o
psíquiques als animals.
4.La filmació d'escenes que comporten crueltat,
maltractament o patiment d'animals quan el
dany no siga simulat.
5.L'esterilització, la pràctica de mutilacions i de
sacrifici sense control veterinari.
6.La venda ambulant d'animals.
7.La cria i comercialització d'animals sense
llicències i permisos corresponents.
8.Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments
que continguen substàncies que puguen
ocasionar-los patiments, greus trastorns que
alteren el seu desenrotllament fisiològic natural
o la mort, excepte les controlades per veterinaris
en cas de necessitat.
9.La falta de declaració al facultatiu sanitari
corresponent, tan ràpidament com siga possible,
de l'existència d'un símptoma que denotara
l'existència d'una malaltia contagiosa o
transmissible a l'home.
10.La utilització d'animals de companyia en
espectacles, baralles, festes populars i altres
activitats que indiquen crueltat o maltractament,
podent ocasionar-los la mort, patiment o fer-los
subjectes de tractes antinaturals o vexatoris.
11.La incitació als animals per a escometre
contra persones o altres animals, exceptuant els
gossos de la policia i els dels pastors.
12.La reincidència en una infracció greu.
13.L'assistència sanitària als animals per part de
persones no facultades a tals efectes per la
legislació vigent.
14.Abandonar un animal potencialment perillós,
de qualsevol espècie i qualsevol gos, entenentse per animal abandonat, tant aquell que vaja
preceptivament identificat, com els que no
porten cap identificació sobre el seu origen o
propietari, sempre que no vagen acompanyats
de cap persona.
15.Tindre gossos o animals potencialment
perillosos sense llicència.
16.Vendre o transmetre per qualsevol títol un
gos o animal potencialment perillós a qui no
tinga llicència.
17.Ensinistrar animals per activar la seua
agressivitat o per a finalitats prohibides.
18.Ensinistrar animals potencialment perillosos
per qui no tinga el certificat de capacitació.
19.L'organització o celebració de concursos,
exercicis, exhibicions o espectacles d'animals
potencialment perillosos, o la seua participació
en ells, destinats a demostrar l'agressivitat dels
animals.

ARTICLE 74

ARTICLE 75

ARTICLE 73
Seran infraccions greus:

Seran infraccions molt greus:
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1. Els propietaris d'animals que per qualsevol
circumstància i d'una manera freqüent,
produïsquen molèsties al veïnat, sense que
prenguen les mesures oportunes per a evitar-ho,
seran sancionats amb multes entre 30,05 a
300,51 €, i en cas de reincidència els animals
podran ser-los confiscats per l'autoritat, que
donaran a estos el destí que crega oportú.
2. En tot cas, la sanció mínima per a les
infraccions tipificades en l'article 72.5, 72.6,
72.7, 72.8 i 72.13 de la present Ordenança serà
de 80,00 €. En els supòsits de reincidència en la
comissió d'este tipus d'infraccions, la sanció
mínima serà de 200,00 €.
ARTICLE 76
1. Durant la tramitació del procediment
sancionador es podran adoptar les mesures
provisionals o cautelars que s'estimen
pertinents, prèvia l'audiència a la persona
interessada per un termini de cinc dies, a fi que
formule les al·legacions que estime pertinents.
2. Les infraccions greus i molt greus que es
referisquen a animals potencialment perillosos
podran comportar com a sancions accessòries
la confiscació, decomís, esterilització o sacrifici
dels animals, la clausura de l'establiment i la
suspensió temporal o definitiva de la llicència
per a tinença d'animals potencialment perillosos
o del certificat de capacitació d'ensinistrador.
ARTICLE 77
1. No s'imposarà cap sanció per les infraccions
previstes en la present Ordenança, sinó en virtut
del procediment instruït d'acord amb les normes
del present capítol i amb observança dels
principis arreplegats en el Capítol III del títol
Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del
Règim Jurídic del Sector Públic i del Títol IV de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques o de la normativa que, en esta
matèria, es trobe vigent en cada moment.
2. L'òrgan administratiu competent per a la
Instrucció del procediment sancionador durà a
terme d'ofici quantes actuacions resulten
adequades per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades i fets en virtut dels
quals haja de dictar-se la resolució, podent, si és
el cas, acordar l'arxivament de les actuacions
quan d'estes no es derivara responsabilitat.
3. Ultimada la Instrucció del procediment, l'òrgan
competent formularà proposta de resolució, que
es notificarà a les persones interessades,
concedint-se'ls un termini de quinze dies per a
formular al·legacions i presentar els documents i
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informacions que estimen pertinents. L'audiència
a la persones interessades no serà necessària
en els supòsits regulats en l'article 82.4 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
4. Iniciat un procediment sancionador, si la
persona
infractora
reconeix
la
seua
responsabilitat, en qualsevol moment anterior a
la resolució, es podrà resoldre el procediment
amb la imposició de la sanció que procedisca.
5. Quan la sanció tinga únicament caràcter
pecuniari o bé càpia imposar una sanció
pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari
però s'ha justificat la improcedència de la
segona, el pagament voluntari per la persona
presumptament responsable, en qualsevol
moment anterior a la resolució, implicarà la
terminació del procediment, excepte quant a la
reposició de la situació alterada o a la
determinació de la indemnització pels danys i
perjuís causats per la comissió de la infracció.
6. En ambdós casos, quan la sanció tinga
únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent
per a resoldre el procediment aplicarà una
reducció del 20 % sobre l'import de la sanció
proposada. Les dos reduccions aplicables als
supòsits dels apartats quart i quint seran
acumulables entre si. El percentatge haurà
d'estar determinat en la notificació d'iniciació del
procediment i la seua efectivitat estarà
condicionada al desistiment o renúncia de
qualsevol acció o recurs en via administrativa
contra la sanció.
7. La resolució del procediment sancionador,
que serà en tot cas motivada i esgotarà la via
administrativa, es notificarà a la persona
interessada i a la persona denunciant quan esta
haja sigut tinguda també com interessada en el
mateix.
8. Contra les resolucions administratives
referents als procediments sancionadors podran
interposar-se recurs potestatiu de reposició
davant de l'òrgan autor de l'acte en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la
notificació o recurs contenciós administratiu, en
el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà de la seua notificació, davant dels
Jutjats del Contenciós Administratiu.
9. Les sancions imposades en aplicació de la
present Ordenança seran executives quan no
càpia contra elles cap recurs ordinari en via
administrativa. Hauran de ser satisfetes en els
terminis assenyalats a partir de l'endemà a
aquell en què es notifique la fermesa en via
administrativa. Transcorregut el termini sense
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que hagueren sigut fetes efectives, es procedirà
a la seua recaptació per la via de
constrenyiment en la forma i el termini
establerts.
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Segona

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Els establiments ja existents disposaran d'un
període transitori d'un any per a adaptar les
seues instal·lacions a la nova normativa.

Primera

Tercera

L'Ajuntament
programarà
campanyes
divulgadores del contingut d'esta 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 protectores d'animals.

A fi d'actualitzar els censos municipals, els
posseïdors d'animals hauran de declarar la seua
existència en un termini de sis mesos.

Segona
De conformitat amb la normativa en matèria de
protecció animal i amb la restant legislació
complementària, els organismes competents
seran considerats òrgans d'execució i vigilància
del que disposa esta Ordenança que els afecta

L'Ordenança s'exposa al públic en la secretària
municipal, de conformitat amb el que establix
l'article 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes locals, pel termini de
30 dies, a l'efecte del seu examen, reclamacions
i
suggeriments,
i
s’entendrà
aprovada
definitivament si no se’n presenten cap.

Tercera
Donada la conveniència de participació del
veterinari en l'execució i vigilància del que
establix esta Ordenança, el Col·legi Oficial de
Veterinaris de la província de València podrà ser
considerat òrgan consultor en tot el que preveu
la present normativa.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La present Ordenança entrarà en vigor el
següent dia al de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
Segona
Queden derogades les disposicions de rang
inferior o igual que s'oposen als seus articles.
Tercera
L'Alcaldia queda facultada per a dictar les ordes
o instruccions necessàries per a la interpretació
adequada, l'execució i l'aplicació d'esta
Ordenança.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
A fi d'establir un millor control sanitari, tots els
posseïdors de gossos i gats estan obligats a
obtindre, després de la desparasitació i
vacunació de l'animal, la cartilla sanitària
corresponent en el termini de tres mesos.
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