ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA
D'ANIMALS DE COMPANYIA I D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La presència d'animals en el nucli urbà i en els afores del municipi planteja a
l'Ajuntament una gran quantitat de problemes higiènics i sanitaris, econòmics i
mediambientals i és origen de freqüents conflictes veïnals. D'altra banda, i a causa de
la publicació de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim Jurídic de la Tinència
d'Animals Potencialment Perillosos, com a conseqüència dels diversos atacs a
persones que havien generat un clima d'inquietud social, és necessària la regulació
d'esta tinença, per a fer-la compatible amb la seguretat de les persones, béns i altres
animals.
Al mateix temps, no es pot oblidar que els animals tenen un dret i han de rebre
un tracte digne i correcte que en cap cas supose unes males condicions
higienicosanitàries contràries a la seua espècie i grau de desenrotllament.
CAPÍTOL I.- Objecte i àmbit d’aplicació.

Article 1º.
Esta ordenança té com a objecte establir la normativa que garantisca una
tinença d'animals compatible amb la higiene, la salut pública i la seguretat de persones
i béns, així com garantir als animals la deguda protecció i bon tracte.

Article 2º.
Esta ordenança serà de compliment obligatori en tot el terme municipal de
Guadassuar, i afectarà tota persona física o jurídica que en la seua qualitat de
propietari, venedor, cuidador, entrenador, domador, encarregat, membre de societats
de columbicultura, ornitologia i semblants, o com a ramaders, es relacionen amb
animals; també qualsevol persona que es relacione amb estos de manera permanent,
ocasional o accidental.
CAPÍTOL II.- Definicions
Article 3º.
Als efectes d'esta ordenança els animals s'agrupen en:
a)
Animal de companyia: és tot aquell que sent domèstic o silvestre, tant
d'autòcton com al·lòcton, és mantingut i criat per les persones perquè viva amb elles
amb finalitat educativa, social, lúdica, per plaer i/o companyia, sense que hi haja cap
finalitat lucrativa sobre el.
b)
Animal d'explotació: és tot aquell que sent domèstic o silvestre, tant
d'autòcton com al·lòcton, és mantingut per l'home amb finalitat lucrativa i/o productiva.
c)
Animal silvestre: és tot aquell pertanyent a la fauna autòctona, ja siga
terrestre, aquàtica o aèria, que done mostres de no haver viscut amb les persones, per

comportament o falta d'identificació.
d)
Animal abandonat: és tot aquell no salvatge, que ben no té amo ni domicili
conegut, o que no porta identificació de procedència o de propietari, o que no vaja
acompanyat de cap persona, o del que no es puga acreditar la propietat.
e)
Animal potencialment perillós: tots els que vénen definits com a tals per la
Llei 50/1999, de 23 de desembre (BOE, de 24 de desembre), o en el Decret 145/2000,
de 26 de setembre, del Govern Valenciana (D.O.G.V. núm 3.850, de 4 d'octubre).
CAPÍTOL III.- Dels animals de companyia

Secció 1a.- Dels propietaris
Article 4º.
La tinença d'animals de companyia en vivendes urbanes i rústiques queda
condicionada a un allotjament adequat, a no atemptar contra la higiene i la salut pública
i que no cause molèsties als veïns ni altere la pau i el descans d'estos. El nombre
d'animals no podrà servir de causa o justificació.
En el moment en què el nombre d'animals sobrepasse el límit de quatre per
espècie, serà necessària l'autorització municipal prèvia per a poder tindre'ls, excepte en
els de poca importància, com a peixos, canaris, etc.
En tot cas, si l'autoritat municipal decidix, amb informe previ dels servicis
veterinaris competents, que no és tolerable l'estada dels animals en una vivenda o
local, els seus propietaris o amos hauran de procedir al desallotjament i, si no ho fan
voluntàriament després de ser requerits a este efecte, ho faran els Servicis municipals
a càrrec d'aquells, sense perjuí de la responsabilitat corresponent.
Article 5º.
Es prohibix la permanència continuada de gossos i gats en les terrasses o
balcons dels pisos. Els animals hauran de passar la nit dins les vivendes o en les zones
de refugi. Els propietaris podran ser denunciats si els gossos o gats lladren o maulen
habitualment a la nit. També podran ser denunciats si l'animal està a la intempèrie en
condicions climatològiques adverses a la seua mateixa naturalesa o si el lloc de refugi
empitjora. Així mateix, podran ser denunciats en el cas que el propietari utilitze la
terrassa, balcó o qualsevol altre lloc comunitari interior d'un edifici per a les defecacions
de l'animal.
Article 6º.
Es prohibix la circulació per la via pública d'aquells gossos que no porten la
identificació corresponent. Així mateix, hauran d'anar conduïts o acompanyats per mitjà
de cadenes, corretges o cordons resistents. Aniran proveïts de boç en el moment en
què el temperament de l'animal així ho aconselle o ho ordene l'autoritat municipal, i
sota la responsabilitat de l'amo.
Els amos dels animals hauran de presentar, si així se'ls requerix per l'autoritat
competent, la cartilla sanitària en el termini de 24 hores. Si per anar l'animal solt per
zona de trànsit es produïra un accident, el propietari o acompanyant de l'animal serà

considerat responsable, tant si el perjudicat és l'animal com si ho són altres persones o
béns.
Article 7º.
Com a mesura higiènica, les persones que conduïsquen gossos i altres animals
impediran que estos depositen les seues dejeccions en vies públiques, jardins i
passejos i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, i tampoc en
zones de joc, per tant, està prohibit deixar els excrements en la via pública.
Perquè evacuen s'hauran de portar els animals fora de la vorera junt amb el
rastell i tan acostats a l'entrada del desaigüe com siga possible.
En tot cas, el conductor de l'animal està obligat a arreplegar i a retirar els
excrements, i inclús a netejar la part de la via pública afectada.
De conformitat amb el que disposa l'apartat anterior, el conductor de l'animal
haurà de procedir de la manera següent:
a)
Arreplegar les deposicions de forma higiènica acceptable, per mitjà de
bosses impermeables.
b)
Dipositar els excrements en els contenidors dins de bosses impermeables
tancades perfectament.
c)
Dipositar els excrements sense embolicar en la xarxa de clavegueram a
través dels desaigües.
De l'incompliment de tot això serà responsable la persona conductora de l'animal
i, subsidiàriament el seu propietari.
Article 8º.
El transport d'animals en vehicles particulars s'efectuarà de manera que no
pertorbe l'acció del conductor, no es comprometa la seguretat del trànsit o que supose
condicions inadequades segons el punt de vista etològic o fisiològic. Hauran d'anar
allotjats en la part posterior del vehicle per a evitar molèsties al conductor, al qual no
podran tindre accés durant el trajecte. Si el conductor d'un vehicle atropella un animal,
tindrà l'obligació de comunicar-ho immediatament a les autoritats municipals, o bé
traslladar-ho pels seus propis mitjans a la clínica veterinària més pròxima, en el cas
que l'amo de l'animal no estiga en el lloc del succés.
Article 9º.
Els gossos guia d'invidents, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
de 7 de desembre de 1983, podran viatjar en tots els mitjans de transport urbans i
tindre accés als locals, llocs i espectacles públics, sense pagament de suplements, en
el moment que acompanyen l'invident a qui servixen de pigall, sempre que complisquen
el que s'establix en el mateix Reial Decret, especialment respecte al distintiu oficial, o
durant el període d'ensinistrament, acreditant-ho degudament.

Article 10º.
Amb l'excepció exposada en l'article 9, els conductors o encarregats dels mitjans
de transport públic podran prohibir el transport d'animals en el moment que consideren

que poden ocasionar molèsties a la resta de passatgers. També podran indicar un lloc
determinat del vehicle per a acomodar l'animal sempre que hi haja lloc específic per al
seu transport. En tot cas, podran ser traslladats en transport públic els animals xicotets
que viatgen en cistelles, bosses, gàbies o recipients dissenyats per a este fi.
Article 11º.
Amb l'excepció exposada en l'article 9, els amos d'hotels, pensions i semblants,
podran prohibir, segons el seu criteri, l'entrada i permanència de gossos en els seus
establiments, indicant visiblement en l'entrada tal prohibició. Encara que es permeta
l'entrada i permanència serà necessari que els gossos estiguen degudament
identificats, i que vagen proveïts del corresponent boç en el moment en què el
temperament del gos ho aconselle. També aniran subjectes amb cadenes, corretges o
cordó resistent. Estes condicions podran ser exigides per a un altre tipus d'animal de
companyia.
Article 12º.
Excepte el que exposa així mateix en l'article 9, queda expressament prohibida
l'entrada i permanència d'animals en locals d'espectacles públics, esportius i culturals,
excepte en casos en què per la naturalesa dels mateixos, els animals siguen
imprescindibles. Igualment, es prohibix la circulació o permanència de gossos en
piscines d'utilització general i altres llocs on el públic es banye habitualment.
Article 13º.
També amb l'excepció expressada en l'article 9, queda expressament prohibida
l'entrada d'animals en qualsevol classe de locals destinats a la fabricació, venda,
magatzematge, 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 deixar subjectes els animals mentres s'efectuen les compres.
Els gossos de guarda dels dits establiments només podran entrar en les zones
on estiguen els aliments en els casos estrictament necessaris i acompanyats del
personal de seguretat que, alhora que realitza el seu treball, vetlarà pel manteniment
de les condicions higièniques d'estes zones.
Article 14º.
La pujada o baixada d'animals en els ascensors es realitzarà de manera que no
coincidisca amb la seua utilització per altres persones, si estes així ho exigixen,
excepte en els casos referits en l'article 9 d'esta ordenança. En tot cas, es respectaran
les normes de convivència de cada comunitat de propietaris.

Article 15º.
1.
En vivendes síties en el nucli urbà, en urbanitzacions o zones qualificades
pel planejament general vigent com a urbanes d'ús residencial no podran tindre's altres
animals diferents de gossos, gats, pardals, peixos en peixeres o

Xicotets llacs o fonts destinades a l'ornament i a la decoració de les vivendes o
altres mamífers de dimensió reduïda que habitualment es consideren animals de
companyia (tortugues, hámsteres, etc.).
En tot cas, tractant-se de gossos i gats, el seu número per vivenda sítia en el
nucli urbà o en alguna urbanització no podrà superar el de quatre.
La tinença de nombre més gran d'animals o de qualsevol altre pertanyent a
espècie o raça diferent dels enumerats en el paràgraf primer d'este article requerirà que
els seus propietaris o posseïdors obtinguen el consentiment expresse de l'Ajuntament,
per a la qual cosa hauran de presentar pel Registre d'Entrada Municipal la sol·licitud a
què es referix l'annex I d'esta Ordenança.
En la tramitació de l'expedient es requerirà informe del cap local de Sanitat i es
donarà audiència a la junta de propietaris, si la vivenda es trobara ubicada en una finca
en règim de propietat horitzontal, o de l'organisme que la substituïsca tractant-se
d'urbanitzacions; de les al·legacions presentades per estos es traslladarà el sol·licitant
perquè al·legue quant al seu dret convinga, i es dictarà una resolució expressa. Si
transcorreguts dos mesos des de la presentació de la sol·licitud no s'haguera dictat una
resolució expressa s'entendrà esta desestimada.
2.
La tinença d'animals en el nucli urbà, nucli de vivendes o en zones
classificades pel planejament general com a sòl urbà residència, considerats no
domèstics, de ramaderia o de corral, cuadra o estable, encara que el seu número no
fóra superior a u, i la seua finalitat no fóra mercantil, sinó merament lúdica o d'oci, i
sempre que es presenten queixes o denúncies expresses pels veïns limítrofs per la
falta d'observança de les mesures higiènic sanitàries, de salubritat o ornament públic, i
de protecció mediambiental, quedarà prohibida.
En el cas que els propietaris dels animals a què es referix el paràgraf anterior
incompliren les mesures que es decretaren als efectes de la seua evacuació i depòsit
en establiments adequats, l'Ajuntament podrà dictar orde d'execució subsidiària per a
l'efectivitat del que disposa la present ordenança.
Article16º
1.
L'exigència d'autorització municipal establida en l'article 4 per a la tinença
de més de quatre animals per espècie no serà aplicable quan es tracte de coloms que
es regiran pel que establix el present article.
La tinença d'un colomer el número de coloms de la qual excedisca de 50,
requerirà prèviament la sol·licitud de llicència municipal. No obstant això, en sòl
classificat com a urbà, d'ús residencial pel planejament urbanístic vigent, l'exigència
d'autorització municipal serà quan el nombre de coloms sobrepasse el de 20 sense
que en cap cas el nombre d'estos puga superar el de 30.
En el cas que es tracte de coloms esportius, el propietari haurà de comptar
amb la llicència de la federació de Columbicultura, a més de complir amb les
condicions mínimes de sanitat, neteja, ubicació o aïllament adequat de les
dependències on estan els coloms.
2.
La sol·licitud de llicència haurà d'acompanyar-se de la documentació
següent:
1) llicència de la federació de columbicultura si és el cas.
2) Declaració jurada del nombre de coloms que posseïx.

3) Nombre de metres que ocupa el colomer del total de la terrassa o local i pla
d'ubicació respecte de la vivenda dels veïns.
4) Vivendes que afronten amb la del colomer (amb la finalitat de donar audiència
als veïns).
5) Declaració expressa de què els coloms no tenen accés o eixida lliure al carrer
excepte quan es tracte de pràctiques esportives o pràctiques.
A la vista de la sol·licitud es tramitarà el corresponent expedient en què es
requerirà informe favorable de veterinari competent en la matèria, informe tècnic sobre
la classificació urbanística del sòl, es donarà audiència als limítrofs, no podent el
colomer situar-se adossat a les cases fronterisses, i amb el pagament previ de la taxa
pertinent, l'alcalde resoldrà allò que corresponga en el termini de dos mesos.
Transcorregut el dit termini sense haver dictat una resolució expressa, esta s'entendrà
desestimada.
En el moment que es produïsquen reiterades denúncies dels veïns per molèsties
produïdes pels coloms, ja siguen de caràcter sanitari, de neteja, per sorolls o altres, i el
propietari de l'immoble o posseïdor dels coloms no procedisca a la seua esmena,
prèvia comprovació i a requeriment d'este Ajuntament, se li retirarà la llicència
concedida.
Secció 2a.- Del Cens d'animals de companyia
Article 17º.
•
La persona propietària d'un animal estarà obligada a inscriure'l en el cens
municipal abans d'hagen transcorregut tres mesos des del seu naixement o un mes des
de la seua adquisició, o als tres mesos de l'entrada en vigor d'esta ordenança.
•
En els dos casos s'haurà de demostrar que la possessió de l'animal s'ha
realitzat sense violar la legislació vigent (escrit firmat per la persona propietària dient
que es responsabilitza del fet, que l'animal és seu i que no té papers). Una vegada
acabat el termini, no es reconeixerà cap propietat sobre l'animal si este no s'ha inscrit
en el dit cens.
La documentació per al cens de l'animal serà facilitada en la Secretaria General
de l'Ajuntament.
Article 18º.
Els animals han de portar la identificació censal de forma permanent. El mètode
de marcatge dependrà de l'espècie de què es tracte i serà determinat
reglamentàriament.

Article 19º.
Les persones propietàries d'animals estaran obligades a inscriure'ls en els
servicis indicats encara que l'animal tinga més de tres mesos i encara no estiga inscrit.
Article 20º.

Els establiments de cria i venda d'animals, les clíniques veterinàries, les
associacions protectores d'animals i, en general, tot professional i/o entitat legalment
constituïda col·laboraran amb l'Ajuntament en el cens dels animals que venguen,
tracten o donen.
Article 21º.
Qui venga o done un animal estarà obligat a comunicar-ho a l'Ajuntament en el
termini d'un mes, indicant el nom i la direcció del seu posseïdor i fent referència
expressa al número d'identificació censal. També estaran obligades a notificar la
desaparició o mort de l'animal, en el lloc i termini indicats, a fi de tramitar la baixa en el
cens municipal.
Article 22º.
El servici de vigilància, inspecció, autorització, arreplega d'animals abandonats i
la tinència en general d'animals de companyia podran ser objecte d'una taxa fiscal.
Secció 3a.- De les agressions
Article 23º.
Els animals que hagen causat lesions a una persona o a un altre animal, així
com mossos, o que siguen sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos a control
veterinari. En l'últim cas, és a dir, si se sospita que patix ràbia, haurà d'estar en un
centre d'acollida durant 14 dies. El propietari de l'animal agressor tindrà l'obligació de
comunicar-ho als servicis sanitaris municipals en el termini de 24 hores, a fi d'efectuar-li
un control sanitari i facilitar les dades corresponents de l'animal agressor a la persona
agredida o als seus representants legals, i tots els que precisen les autoritats referents
a l'animal i a la persona agredida. Transcorregudes 72 hores des de la notificació oficial
al propietari, si este no ha complit l'anteriorment exposat, l'autoritat municipal adoptarà
les mesures oportunes i iniciarà els tràmits per a internar l'animal, així com haurà
d'exigir les responsabilitats corresponents. A petició de l'interessat, i amb l'informe
favorable previ dels servicis Veterinaris competents, l'observació de l'animal podrà ferse en el domicili de l'amo, sempre que l'animal estiga degudament documentat. Els
gastos que s'originen per la retenció i control dels animals aniran a càrrec dels seus
propietaris. Si l'animal agressor fóra dels denominats “abandonats”, els servicis socials
municipals o les persones agredides, si pogueren realitzar-ho, procediran a la captura i
internament en el centre d'Acollida. Els servicis veterinaris competents procediran a
l'observació de l'animal.
La persona agredida per un animal abandonat haurà de comunicar-ho a
l'autoritat competent.
Article 24º.
Quan per orde de l'autoritat competent s'ingresse a un animal en el centre
d'acollida, l'orde d'ingrés haurà de precisar el temps de retenció o observació a què
haja de ser sotmés i la causa de la mateixa, a més d'indicar qui es farà càrrec dels
gastos que e originen per tals causes. Excepte orde contrària, transcorregut un mes,

des de l'internament de l'animal sense haver sigut arreplegat, es procedirà en la forma
que s'indica en l'apartat “animals abandonats” d'esta ordenança.

Article 25º.
L'autoritat municipal disposarà, amb l'informe previ del servici veterinari
competent, el sacrifici, sense cap indemnització dels animals a qui es diagnostique
ràbia.

CAPÍTOL IV.- Dels animals d'explotació
Article 26é.
La presència d'animals domèstics d'explotació, definits en l'article 3, quedarà
restringida a les zones catalogades com a rústiques en el Pla General de Guadassuar.
En cap cas, podran romandre en les vivendes i seran allotjats en construccions aïllades
adaptades a les característiques de cada espècie.
Estes construccions compliran, tant en les seues característiques com en la
seua situació les normes legals vigents sobre cria d'animals, així com el Reglament
d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses i altres disposicions aplicables en
esta matèria.

Article 27é.
Es presumirà l'existència d'explotació quan es tinguen més de tres animals de
distint sexe i hi haja una activitat comercial. En este cas, es requerirà l'obtenció de la
llicència municipal corresponent.

Article 28é.
Tot establiment haurà de tindre la preceptiva llicència municipal, estar censat i
complir en tot moment els registres sanitaris legalment establits.

Article 29é.
El trasllat d'animals, tant dins del terme municipal com cap a altres municipis, es
farà d'acord amb el que establix la Llei i el Reglament d'Epizoòties i amb els preceptes
d'esta Ordenança.

Article 30º.
Els propietaris d'establiments d'animals domèstics d'explotació hauran d'informar
els servicis veterinaris corresponents la incorporació de nous animals i de la
documentació sanitària dels mateixos.
Article 31º.

Quan en virtut d'una disposició legal o per raons sanitàries greus no hi haja
d'autoritzar-se la presència o permanència d'animals en determinats locals o llocs,
l'autoritat municipal, amb l'expedient previ, podrà requerir als amos perquè desallotgen
voluntàriament als animals, o podrà obligar-los al seu desallotjament, sense perjuí de
les responsabilitats civils i penals que corresponguen.
Article 32º.
El sacrifici d'animals criats per a l'obtenció de productes útils per a les persones
s'efectuarà de forma instantània i indolora, sempre amb l'atordiment previ de l'animal,
en els locals autoritzats per a tals fins. No es podran emprar productes químics.
Article 33º.
Queda prohibit l'abandó d'animals morts. L'arreplega d'animals morts serà duta a
terme pels servicis municipals, bé directament o a través d'empresa concertada o
contractada o conveni amb altres institucions públiques en les condicions higièniques
adequades. El particular que faça ús d'este servici estarà obligat al pagament de
l'exacció corresponent en els termes que determine l'ordenança fiscal.
Article 34º.
Els cavalls en general, tant de companyia com d'explotació podran estar en
quadres en zones no urbanes del terme municipal, excepte aquells nuclis urbans de la
perifèria de la ciutat que per les seues característiques agrícoles i forma de vida de
baixa densitat de població mantinguen els dits animals com domèstics. En tot cas, no
podrà haver-hi més de dos animals en una mateixa Cuadra de zona urbana.
La Cuadra no podrà tindre espais oberts a la via pública ni orientació a edificis
limítrofs. Els servicis veterinaris municipals podran informar que cas no és tolerable o
és antihigiènica l'estada d'un o de dos d'estos animals en zona urbana, a fi que
l'Alcaldia puga decidir el seu desallotjament.
2.
La neteja de les quadres o altres llocs destinats a estabulació o acollida
d'animals és una obligació ineludible del propietari d'estos animals i haurà de realitzarse periòdicament pels propietaris atenent a raons d'higiene i salubritat, i evitant
molèsties.
En els casos en què atenent a raons sanitàries i de salubritat siga aconsellable
la seua neteja, amb un informe previ sanitari, l'autoritat municipal podrà ordenar la seua
neteja.
Queda prohibida la treta de fem, colomassa o altres, entre les hores, de 6 hores
a 22 hores de la nit. El fem, colomassa, etc. haurà de ser immediatament retirat a un
abocador fora de la població no podent ser mai dipositats en terrenys de domini públic,
ni en els pròxims a vivendes.
Queda prohibida la permanència d'animals en la via pública, tant solts com lligats

CAPÍTOL V.- Animals silvestres
Article 35º.

Ala tinença, comerç i exhibició dels animals de la fauna autòctona procedents
d'instal·lacions autoritzades per a la cria en captivitat amb fins comercials, requerirà a
més del que disposa el capítol anterior, la possessió del certificat que ho acredite.
Si es tracta d'espècie protegida pel conveni CITES es requerirà la possessió del
certificat CITES.
Article 36º.
En relació amb la fauna al·lòctona, es prohibix la caça, tinença, dissecació,
comerç, tràfic i exhibició pública, en els supòsits previstos expressament en les normes
esmentades en el paràgraf anterior. En tals casos s'haurà de tindre, per cada animal, la
documentació següent: certificat internacional d'entrada, certificat CITES, expedit en la
Duana per la Direcció General de Comerç Exterior.
Article 37º.
L'estada d'animals en vivendes queda condicionada al seu estat sanitari, a no
atemptar contra la higiene i la salut pública, que no es causen riscos ni molèsties als
veïns i a un correcte allotjament, d'acord amb els imperatius biològics. En tots els
casos, hauran de ser censats i hauran de comptar amb l'informe favorable dels servicis
veterinaris competents.

CAPÍTOL VI.- Animals abandonats
Article 38º.
Els animals aparentment abandonats hauran de ser arreplegats i conduïts al
centre d'acollida per empresa convinguda o contractada per l'Ajuntament de
Guadassuar o la Mancomunitat que gestione el servici.
Els animals autòctons catalogats seran entregats, al més prompte possible, als
servicis territorials de la Conselleria de Medi Ambient. Als animals autòctons, cas de
tindre identificació, se'ls comprovarà la legalitat de la possessió abans del lliurament.
En cas de no tindre identificació o de comprovar la il·legalitat de la seua possessió,
seran alliberats als Servicis territorials de la Conselleria de Medi Ambient. Si l'animal
està identificat es notificarà al propietari, el qual disposarà d'un termini de 10 dies per a
recuperar-ho, després del pagament dels gastos corresponents a la seua manutenció i
atencions sanitàries. Transcorregut este terme l'animal es considerarà abandonat.

Article 39º.
Els gossos i gats que circulen en poblacions o vies interurbanes sense collar o
identificació i sense que ningú els conduïsca, així com els que tinguen propietari sense
la targeta sanitària corresponent, seran arreplegats pels servicis municipals o de la
Mancomunitat de municipis i, abans de sacrificar-los, disposaran d'un període de
retenció de 10 dies, durant el qual la persona que acredite ser la propietària, després
d'abonar els gastos corresponents a la manutenció i a les atencions sanitàries, podrà
portar-se'ls. Una vegada conclòs el dit període, es comunicarà a la Societat Protectora
d'Animals per si poguera fer-se càrrec de l'animal, i perquè es comprometa a

regularitzar la seua situació sanitària. Transcorregut el dit termini sense arreplegar a
l'animal, es considerarà abandonat i podrà ser arreplegat per la persona que ho
sol·licite, qui al seu torn es comprometrà a regularitzar la seua situació sanitària,
d'identificació censal, podent exigir que prèviament siga esterilitzat, assumint els gastos
que tot això comporte.
Article 40º.
Els animals no retirats ni entregats que no puguen ser mantinguts per
l'Ajuntament ni per cap altra institució es podran sacrificar per procediment eutanàsic
humanitari. Està absolutament prohibida la utilització d'estricnina o d'altres verins, així
com altres procediments que ocasionen la mort amb patiment, com la inhalació de
monòxid de carboni.
El sacrifici, la desparasitación o l'esterilització, si és el cas, es realitzaran baix
control sanitari.
Article 41º.
L'arreplega d'animals morts es durà a terme pels servicis municipals en les
condicions higièniques adequades.
El particular que faça ús d'este servici estarà obligat al pagament de la taxa
corresponent en els termes en què es determine en l'ordenança fiscal pertinent.
CAPÍTOL VII.- Dels animals potencialment perillosos
Secció 1ª.- Definició
Article 42º.
Es consideren animals potencialment perillosos tots els que, sent utilitzats com a
animals domèstics, de companyia o de vigilància, amb independència de la seua
agressivitat o de l'espècie o raça a què pertanguen, es troben almenys en algun dels
supòsits següents:
a)
Animals que per les seues característiques tinguen capacitat de causar la
mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.
b)
Animals amb antecedents d'agressions o violència amb persones o altres
animals.
c)
Animals ensinistrats en la defensa o atac.
d)
Els gossos pertanyents a 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.
En particular, es consideren inclosos en esta categoria, els gossos de més de
tres mesos d'edat que, sent de raça pura o nascuts d'encreuaments interracials entre
qualsevol d'estos i amb qualsevol d'altres gossos, pertanguen a alguna de les races
següents: Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasiler, Mastí
napolità, Amercian Pitbull Terrier, gos de presa canari, gos de presa mallorquí,
Rottweiler, Straffordshire Bull Terrier, American Stafforddhire Terrier, Bull Terrier i
Tussa Inu (japonés).

Secció 2ª.- Llicència
Article 43º.
La tinença d'animals potencialment perillosos per persones que residisquen o
exercisquen una activitat de comerç o ensinistrament en el terme municipal de
Guadassuar, requerirà la prèvia obtenció d'una llicència administrativa que concedirà
l'ajuntament.
•
La sol·licitud de llicència s'efectuarà omplint el model normalitzat que es
regula en l'annex II d'esta Ordenança. Per a la seua concessió es tramitarà un
expedient en què, prèvia la sol·licitud de tots els informes se que estime convenients i a
audiència a interessat, es dictarà una resolució expressa concedint o denegant la dita
llicència de forma motivada. Si transcorreguera un mes des de la data de registre
d'entrada de la sol·licitud sense que s'haguera dictat una resolució expressa s'entendrà
denegada esta, regint a tots els efectes, i per al no previst en esta ordenança, quant al
procediment administratiu de concessió de la llicència, el que disposa la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
Les llicències tindran un termini de vigència de tres anys, transcorreguts els
quals el propietari de la mateixa haurà de sol·licitar una nova llicència de conformitat
amb el que disposa el paràgraf anterior.

Secció 3ª.- Registre
Article 44º.
Sense perjuí del funcionament d'altres Registres o Censos municipals, este
Ajuntament crearà un registre especial destinat a la inscripció de tots els animals
potencialment perillosos que residisquen en este municipi.
Incumbix als titulars de les llicències regulades en l'article anterior l'obligació de
sol·licitar la inscripció en el Registre d'Animals Potencialment Perillosos d'este municipi
dels animals que es troben davall la seua custòdia, dins dels quinze dies següents a la
data en què haja obtingut la corresponent llicència.
A la dita sol·licitud el titular haurà d'acompanyar, degudament complimentat, el
full registral que es regula en l'annex III de la present Ordenança, amb el certificat de
sanitat de l'animal expedit per un veterinari en què s'acredite la situació sanitària de
l'animal i la inexistència de malalties o trastorns que ho facen especialment perillós i
una còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil subscrit.
L'ús i tractament de les dades de caràcter personal que s'incloguen en els fulls
registrals serà d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L'incompliment pels titulars de llicències per a la tinença d'animals potencialment
perillosos de la seua obligació d'inscriure'ls en el present registre serà objecte de la
corresponent sanció administrativa de conformitat amb el que disposa la present
ordenança i en la legislació vigent en esta matèria, sense perjuí de la possibilitat de

l'Ajuntament d'acordar la confiscació de l'animal fins tant el seu propietari o posseïdor
complisca amb esta obligació.
Secció 4ª.- Obligacions en matèria de seguretat ciutadana i higienicosanitàries.

Article 45º.
1.
Els propietaris d'animals potencialment perillosos hauran de formalitzar un
segur de responsabilitat civil, en quantia no inferior a 120.000 euros, que responga dels
danys a tercers que pogueren ocasionar estos animals.
2.
Els propietaris, criadors o tenidors d'animals potencialment perillosos
tindran les següents obligacions respecte dels animals que es troben davall la seua
custòdia:
a)
Mantindre en adequades condicions higienicosanitàries i amb les cures i
atencions necessaris d'acord amb les necessitats fisiològiques i característiques
pròpies de l'espècie o raça de l'animal.
b)
El seu transport haurà d'efectuar-se de conformitat amb la normativa
específica sobre benestar de l'animal, havent d'adoptar les mesures precautòries que
les circumstàncies aconsellen per a garantir la seguretat de les persones, béns i altres
animals, durant els temps de transport i espera de càrrega i descàrrega.
c)
Complir totes les normes de seguretat ciutadana, establides en la
legislació vigent i en particular les que a continuació es detallen de manera que
garantisquen l'òptima convivència d'estos animals amb els sers humans i altres animals
i s'eviten molèsties a la població:
Els locals o vivendes que alberguen animals potencialment perillosos hauran de
reunir les mesures de seguretat necessàries en la seua construcció i accés per a evitar
que els animals isquen de les mateixes i causen danys a tercers. A este efecte, les
parets i tanques hauran de ser prou altes i consistents i han d'estar fixades a fi de
suportar el pes i la pressió de l'animal; les portes de les instal·lacions han de ser
resistents i efectives com la resta del contorn, i han de dissenyar-se per a evitar que
estos animals puguen desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat i,
finalment el recinte haurà d'estar degudament senyalitzat amb un cartell ben visible que
advertisca de l'existència d'un animal potencialment perillós, Indicant la seua espècie i
raça.
Els propietaris de dites immobles hauran de realitzar els treballs i obres precises
per a mantindre en ells, en tot moment, les condicions imprescindibles de seguretat
adequades a l'espècie i raça dels animals, sent este requisit imprescindible per a
l'obtenció de les llicències administratives regulades en esta ordenança.
La presència i circulació en espais públics, que es reduirà exclusivament els
gossos, haurà de ser sempre vigilada i controlada pel titular de la llicència sobre els
mateixos, amb el compliment de les normes següents:
-Els animals hauran d'estar en tot moment proveïts de la seua corresponent
identificació.
-Serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de
longitud, així com u boç homologat i adequat per a la seua raça.
-En cap cas, podran ser conduïts per menors d'edat.

-S'haurà d'evitar que els animals s'aproximen a les persones a una distància
inferior a un metre, excepte consentiment expresse d'aquells i en tot cas, als menors de
díhuit anys si estos no van acompanyats d'una persona adulta.
-S'evitarà qualsevol incitació als animals per a arremetre contra les persones o
altres animals.
-Es prohibix la presència i circulació d'estos animals en parcs i jardins públics,
així com als voltants de centres escolars, guarderies infantils, mercats, centres
recreatius o esportius i en general en les zones públiques caracteritzades per un trànsit
intens de persones, entre les 7 i les 22 hores.
Capítol VIII.- Establiments de cria i venda d'animals de companyia

Article 46º.
Els establiments dedicats a la venda i/o cria d'animals de companyia, sense
perjuí d'altres disposicions que els siguen aplicables, hauran de complir les obligacions
següents:
-Estar en possessió de la corresponent llicència municipal d'activitats.
-Estar en possessió de la declaració de nucli zoològic per la Generalitat
Valenciana i inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana,
dependent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
-Hauran de portar un registre que estarà a disposició de l'Administració on
constaran les dades que reglamentàriament s'establisquen i els controls periòdics a
què s'hagen sotmesos els animals.
-Tindre bones condicions higienicosanitàries adequades a les necessitats dels
animals que alberguen. -Disposar de menjar suficient i sana, aigua, llocs per a dormir i
personal capacitat per al seu atenció.
-Disposar d'instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els casos de
malaltia o per a guardar, si és el cas, els períodes de quarantena. -Vendre els animals
desparasitats i lliures de tota malaltia, acreditat amb certificat veterinari.
-En el cas de venda d'animals potencialment perillosos el venedor haurà d'estar
en possessió de la llicència a què es referix l'article 41 de la present ordenança.
-Comunicar a l'Ajuntament, als 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 estos animals.
-En el cas de venda, transmissió o qualsevol altra operació relacionat amb
animals classificats com potencialment perillosos, el transmetent haurà d'informar
l'adquirent que l'animal pertany a una raça o espècie classificada com potencialment
perillosa, així com de l'obligatorietat de complir les obligacions de la present ordenança
i de les disposicions normatives vigents en matèria de tinença d'este tipus d'animals.
El compliment d'estes obligacions es vigilarà i inspeccionarà pels servicis
municipals, donant lloc, en cas d'observar-se la seua infracció, a la iniciació dels
procediments sancionadors que es tramitaran en la forma prevista en la present
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'estos animals fins a la regularització de la situació, sense perjuí de les sancions que
pogueren recaure.
Article 47º.
Queda expressament prohibit:
- la cria i comercialització d'animals in llicències i permisos corresponents.
- La venda ambulant en carrers i llocs no autoritzats.
- El maltractament als animals o el sotmetiment d'estos a qualsevol pràctica que
els puga produir danys o patiments innecessaris o injustificats.
-Mantindre en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o
inadequat per a la pràctica de les cures i l'atenció necessària segons la raça i espècie.
-No subministrar a l'animal l'alimentació necessària per al seu normal
desenrotllament.
-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.
-Vendre'ls o donar-vos per a l'experimentació a laboratoris o clíniques sense el
compliment de les garanties previstes en la normativa vigent.
-Vendre'ls o donar-los a menors de díhuit anys i a incapacitats sense
l'autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.
-Vendre'ls a persones que no tinguen la corresponent llicència.
Article 48º.
Les operacions de compravenda, traspàs o qualsevol altra que supose canvi de
titular d'animals potencialment perillosos requeriran el compliment dels requisits
següents: -Estar en possessió de llicència vigent per part del venedor i, obtenció prèvia
de llicència per part del comprador.
-Acreditació de la cartilla sanitària actualitzada.
-Inscripció de la transmissió en el registre del lloc de residència de l'adquirent en
el termini de quinze dies des de l'obtenció de la llicència corresponent.
-Notificació trimestral a l'Ajuntament de les vendes o transmissions d'estos
animals que s'hagen efectuat en el dit període, indicant la identitat del seu comprador i
la data de transmissió.
Capítol IX.- Establiments per al manteniment temporal d'animals

Article 49º.- Àmbit d'aplicació.
Es consideren establiments de manteniment temporal d'animals les residències,
escoles d'ensinistrament, quadres i la resta d'instal·lacions creades per al manteniment
temporal d'animals.
Article 50º.- Obligacions.
Els propietaris d'estos establiments hauran de complir les obligacions
assenyalades en el títol IV de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana

sobre protecció d'animals de companyia, així com les establides en el Decret 158/1996,
de 13 d'agost.
Article 51º.- Depòsit temporal d'animals.
En el cas que l'Ajuntament, en compliment del que disposa la present ordenança
acordara la confiscació de qualsevol animal, procedirà al seu depòsit en qualssevol
establiments de tinença temporal d'animals a què es referix este capítol.
El depòsit de qualsevol animal requerirà la immediata comunicació al seu
propietari o posseïdor de l'establiment en què es trobara este, indicant-li que els gastos
del seu trasllat, manteniment o qualssevol altres de qualsevol naturalesa que genere el
dit depòsit seran del seu compte, procedint-se al seu cobrament en el cas que no
siguen satisfets per via de constrenyiment.
No podran retirar-se de l'establiment en què haguera sigut depositat l'animal
sense l'abonament previ dels gastos mencionats en l'apartat anterior.
Capítol X.- Centres d'arreplega d'animals
Article 52º.
Estos establiments s'encarregaran de l'arreplega i cures dels animals
abandonats.
Siga quina siga la seua titularitat, municipal, propietat de societats protectores,
de particulars benefactors o de qualsevol altra entitat autoritzada a este efecte hauran
de reunir els requisits regulats en la Llei 4/1994, de 8 de juliol i la seua actuació
s'ajustarà al que disposa l'esmentada Llei i en la present ordenança.

Capítol XI.- Protecció dels animals
Article 53º.
Queda prohibit, respecte dels animals a qui fa referència la present ordenança,
el següent:
1.
Causar-los la mort, excepte en els casos d'animals destinats al sacrifici,
que patisquen malalties incurables o tinguen necessitat ineludible d'això. En tot cas, el
sacrifici es realitzarà eutanàsicament baix control veterinari i en les instal·lacions
autoritzades.
2.
Colpejar-los, maltractar-los, infringir-los qualsevol dany injustificat o
cometre actes de crueltat contra els animals.
3.
Practicar-los qualsevol tipus de mutilació, excepte les controlades per
veterinaris i només en cas de benefici de l'animal.
4.
Situar-los a la intempèrie i sense l'adequada protecció enfront de les
circumstàncies meteorològiques.
5.
Mantindre en instal·lacions inadequades des del punt de vista
higienicosanitari o que no es corresponguen amb les necessitats etològiques i
fisiològiques de la seua espècie.

6.
No facilitar-los l'alimentació necessària per al seu desenrotllament,
adequada a la seua espècie, raça i edat.
7.
Fer-los ingerir substàncies que els puguen causar patiments o danys
innecessaris.
8.
Vendre'ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a la seua
experimentació.
9.
Vendre'ls a menors de díhuit anys i a disminuïts psíquics sense
l'autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat o tutela.
10.
Vendre en el carrer qualsevol classe d'animals vius.
11.
La donació d'un animal com a premi, reclam publicitari, recompensa o
regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció
onerosa d'animals.
12.
Conduir suspesos de les potes a animals vius.
13.
Portar-los lligats a vehicles en marxa.
14.
Abandonar els animals en vivendes tancades, deshabitades, en la via
pública, camps, solars, jardins públics o privats.
15.
Tindre els animals sense complir els calendaris de vacunacions i
tractaments obligatoris.
16.
Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o paròdies, en les
que es mat, es ferisca o es fustigue els animals, així com actes públics, no regulats
legalment, l'objecte dels quals siga la mort de l'animal.
17.
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.
Queda prohibida la venda ambulant i per correu d'animals.
18.
Queda prohibida la solta d'animals no autòctones que puguen suposar un
fort impacte per a l'ecosistema.
Capítol XII.- Infraccions i sancions
Article 54º.
Els infraccions dels normes d'esta ordenança seran sancionades per la
Alcaldia-Presidència prèvia la instrucció del corresponent expedient sancionador
regulat per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, en relació amb el Reial
Decret 1398/1993, de 9 d'agost, pel que s'aprova el Reglament del Procediment per a
l'Exercici de la Potestat Sancionadora, per mitjà de la imposició de multa la quantia del
qual estarà en funció de la classificació de la infracció i, si és el cas, de les
circumstàncies que concórreguen en cada cas i que se citen en l'article següent, sense
perjuí de la responsabilitat civil o penal i l'eventual indemnització de danys i perjuís que
corresponga.
Article 55º.
1.- Les infraccions en matèria de sanitat tipificades en la legislació seran
sancionades amb les mesures i multes que es fixen, de conformitat amb el que
disposen els article 32 a 37 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril General de Sanitat, i
disposicions concordants i complementàries, fins a un màxim de 15.000 euros.

2.- Les infraccions a esta ordenança es classifiquen en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt greus
3.- Les sancions a les infraccions d'esta ordenança classificades en l'apartat
anterior i tipificades en els articles 57 a 59 d'este text, s'executaran tenint en compte el
contingut de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana amb la multa de
quantia següent:
- De 30 a 600.Euros, per a infraccions lleus.
- De 601 a 6.000 euros, per a infraccions greus.
- De 6.001 a 18.000 euros, per a infraccions molt greus.
4.- En la imposició de sancions es tindran en compte per a graduar la quantia de
les multes i la imposició de les sancions accessòries els criteris següents:
a) l'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
b) La transcendència social o sanitària i el perjuí causat per la infracció comesa,
tant a persones com a animals.
c) La intencionalitat o negligència
d) La reiteració o reincidència
e) L'incompliment reiterat de requeriments previs
5.- Les infraccions tipificades en la present ordenança respecte a gossos
potencialment perillosos seran sancionades amb les multes següents:
-Infraccions lleus, de 150 a 1.000 euros.
-Infraccions greus, de 1.001 a 7.000 euros.
-Infraccions molt greus, de 7.001 a 25.000 euros.
Les infraccions tipificades expressament en relació amb gossos o animals
potencialment perillosos podran comportar com a sancions accessòries la confiscació,
decomís, esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de
l'establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència de tinència d'animals
potencialment perillosos o del certificat de capacitació d'ensinistrador.
6.- Els propietaris d'animals que, per qualsevol circumstància i d'una manera
freqüent, produïsquen molèsties en el veïnat, sense que es prenguen les mesures
oportunes per a evitar-ho, seran sancionats amb multes entre 30 i 300 euros i, en cas
de reincidència, els animals podran ser-los confiscats per l'autoritat, que donarà als
animals el destí que crega oportú.
S'entendrà que hi ha freqüència en les molèsties ocasionades quan en el termini
d'un any es reben per escrit en l'Ajuntament tres o més queixes dels veïns afectats i,
prèvia advertència de l'autoritat competent per a l'adopció de mesures tendents a
evitar-les, no s'hagueren adoptat o, adoptant-les, estes no hagueren sigut suficients per
a evitar les molèsties denunciades.
S'entendrà que hi ha reincidència quan en el període d'un any s'hagueren
sancionat dos o més vegades les conductes descrites en este article.
Article 56º.
Les infraccions a què es referix la present ordenança prescriuran en el termini de
dos mesos si són lleus, d'un any, si són greus i de dos anys si són molt greus.

El termini de prescripció començarà a comptar a partir del coneixement del fet
que constituïsca infracció per part de l'autoritat competent.
La prescripció s'interromprà des del moment que s'inicie el procediment. El
termini tornarà a comptar si l'expedient Roman paralitzat més de sis mesos per causa
no imputable a la persona subjecta al procediment.
Article 57º.
Tindran la consideració d'infraccions lleus:
1.
No adoptar les mesures oportunes per a impedir que els animals de
companyia embruten les vies o espais públics.
2.
La possessió d'un gos i/o gat sense censar en el Cens Municipal
d'Animals de Companyia.
3.
La circulació d'animals per les vies públiques que no porten el collar
corresponent i vagen conduïts per mitjà de corretja o semblant i no porten boç en cas
de conéixer la seua perillositat.
4.
La presència d'animals dins d'espais on estiga prohibida expressament i
indicada la seua prohibició.
5.
La tinença d'animals en vivendes o instal·lacions en males condicions
higièniques que atempten contra la salut pública o que ocasionen molèsties al veïnat.
6.
La venda d'animals a menors de díhuit anys sense l'autorització de qui
tinga la pàtria potestat o custòdia.
7.
La venda d'animals de companyia fora dels establiments autoritzats.
8.
La presència d'animals en qualsevol classe de locals destinats a la
fabricació, venda, magatzematge, transport o manipulació d'aliments.
9.
Alimentar animals vagabunds de forma continuada i en lloc fix
10.
No arreplegar les defecacions de l'animal fetes en la via pública.
11.
L'incompliment de qualsevol de les normes obligatòries assenyalades per
l'article 33.2 d'esta ordenança
Article 58º.
Tindran la consideració d'infraccions greus:
1.
La reiteració de tres faltes lleus que hagueren sigut sancionades en el
període d'un any.
2.
L'abandó d'animals pels seus amos i mantindre allunyats d'instal·lacions o
llocs insans o insalubres.
3.
La venda d'animals en centres no autoritzats per part de l'Administració.
4.
Usar en el sacrifici d'animals tècniques diferents de les que autoritza la
legislació vigent.
5.
La no comunicació de brots epizoòtics pels propietaris de residències
d'animals o de centres d'ensinistrament.
6.
Alimentar els animals amb restes d'animals morts que no hagen passat
els controls sanitaris adequats per al seu consum.
7.
No facilitar el control sanitari d'un animal agressor que haja causat lesions
de qualsevol tipus a una altra persona o animal.

8.
Incitar els animals a escometre i/o llançar-se contra persones o béns de
qualsevol classe.
9.
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.
10.
La no vacunació o la no realització de tractaments obligatoris als animals
de companyia.
11.
La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o
patiment, sense autorització prèvia de l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana.
12.
L'incompliment de l'obligació d'identificar als animals en la forma prevista
en l'Orde de 25 de setembre de 1996 de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient,
per la que es regula el sistema d'identificació d'animals de companyia.
13.
La tinença en el nucli urbà, nuclis de vivendes o en zones classificades
pel planejament general com a sòl urbà residencial d'animals no domèstics, de
ramaderia o de corral.
14.
No complir les mesures de seguretat establides per a les instal·lacions
que alberguen gossos potencialment perillosos.
15.
No contractar el segur de responsabilitat civil, per la quantia mínima
establida en la present ordenança, que responga dels danys que pogueren ocasionarse a tercers per animals potencialment perillosos.
16.
Deixar solt un animal perillós o no adoptar les mesures necessàries per a
evitar su escapada o extravío.

17.
La negativa o resistència a subministrar dades o informació requerida per
les autoritats competents o els seus agents, amb vista al compliment de les obligacions
establides en la present ordenança, així com el subministrament d'informació inexacta
o de documentació falsa.
18.
La tinença d'un colomer sense la corresponent autorització municipal, en
els casos en què d'acord amb l'article 15 bis d'esta Ordenança siga exigible.
Article 59º.
Tindran la consideració d'infraccions molt greus:
1.
El sacrifici dels animals amb patiments físics o psíquics, sense necessitat o
causa justificada.
2.
Els maltractaments o agressions físiques o psíquiques als animals.
3.
La filmació d'escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment
d'animals quan el dany no siga simulat.
4.
L'esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici d'animals sense
control veterinari.
5.
La venda ambulant d'animals.
6.
La cria i comercialització d'animals d'animals sense les llicències i permisos
corresponents.
7.
Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies
que pogueren ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu

desenrotllament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris en
cas de necessitat.
8.
La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes
populars o altres activitats que impliquen crueltat o maltractament, podent ocasionar-los
la mort, patiments o fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris.
9.
Participar en baralles d'animals.
10. La incitació d'animals d'escometre contra les persones o altres animals.
11. Tindre gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
12. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment
perillós a qui no tinga llicència.
13. Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie i
qualsevol gos, entenent-se per animal abandonat, tant aquell que vaja preceptivament
identificat, com els que no porten cap
14. Identificació sobre el seu origen o propietari, sempre que no vagen
acompanyats de cap persona.
15. Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tinga el certificat de
capacitació.
16. 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.
17. La comissió de tres infraccions greus que hagueren sigut sancionades en
un any.

Article 60º.
Es consideren responsables de la infracció els que, per acció o omissió,
hagueren participat en la comissió de la mateixa, el propietari o tenidor dels animals o,
si és el cas, el titular de l'establiment, local o mitjà de transport en què es produïsquen
els fets.
La responsabilitat prevista en este article s'entendrà sense perjuí de l'exigible en
via penal o civil i l'eventual indemnització per danys i perjuís que pogueren
correspondre al sancionat.
En el cas que les infraccions pogueren ser constitutives de delicte o falta,
l'Alcaldia podrà acordar la confiscació de l'animal fins tant l'autoritat judicial proveïsca
sobre el mateix, havent de traslladar immediatament dels fets a l'autoritat jurisdiccional.
Disposicions addicionals
Primera.
L'Ajuntament programarà campanyes divulgadores del contingut de la present
ordenança i adoptarà les mesures que contribuïsquen a fomentar el respecte als
animals i a difondre-ho i promoure-ho a la societat, en col·laboració amb les
associacions de protecció i defensa dels animals.
Segona.
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció animal i una

altra legislació complementària, els organismes competents seran considerats òrgans
d'execució i vigilància del que es disposa en la present ordenança.
Tercera.
Donada la convenient participació de tot el col·lectiu veterinari en el
desenrotllament i vigilància del que establix esta ordenança, el Col·legi de Veterinaris
de la província de València podrà considerar-se òrgan consultor en totes aquelles
activitats relacionades amb la present normativa.
Quarta.
En el termini d'un any els que posseïsquen gossos per qualsevol títol, hauran de
tatuar-los o proveir-los d'un sistema d'identificació electrònic per mitjà d'un codi
identificador, de conformitat amb les modalitats que es regulen en l'Orde de la
Conselleria d'Agricultura de 25 de setembre de 1996, reguladora del sistema
d'identificació d'animals de companyia.
La tècnica utilitzada per a la identificació de l'animal haurà de ser innòcua per a
l'animal i no haurà de comprometre el seu benestar, per la qual cosa l'aplicació hi haurà
d'efectuar davall la supervisió d'un facultatiu veterinari.
Quinta.
La tinença d'animals a què es referix la present ordenança, es regularà, en tot el
no previst en ella, pel que disposa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana, sobre Protecció d'Animals de Companyia, pel Decret de 13 d'agost de
1996 que desenrotlla l'anterior, per l'orde de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria
d'Agricultura i Medi Ambient, sobre el sistema d'identificació dels animals de
companyia, per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Tinença d'Animals
Potencialment Perillosos, i per les disposicions que la Comunitat Autònoma o l'Estat
dicten en desplegament d'estes.
La Tinença d'animals potencialment perillosos es regirà, en tot el no disposat en
la present ordenança pel que establix la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim Jurídic de la Tinença d'animals Potencialment Perillosos, i per la normativa de
desplegament que dicte la Generalitat Valenciana.
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Disposicions transitòries
Primera.
Els posseïdors d'animals de companyia queden obligats, en el termini de sis
mesos des de l'entrada en vigor d'esta ordenança, a declarar la seua existència, a fi
d'actualitzar el Cens Municipal.
El dit termini quedarà reduït a quatre mesos quan es tracte de gossos
potencialment perillosos. Transcorregut el dit termini sense que s'haguera complit amb
esta obligació, l'Ajuntament procedirà a la imposició de les sancions previstes.
Segona.
Els establiments de venda, cria, manteniment temporal d'animals, centres
d'arreplega o ensinistrament que es troben ubicats en el terme municipal de
Guadassuar disposaran d'un període transitori d'un any per a adaptar les seues
instal·lacions a la nova normativa.
Tercera.
Amb l'objectiu d'establir un millor control sanitari tots els posseïdors de gossos i
gats estan obligats a obtindre, prèvia desparasitación i vacunació de l'animal,
l'adequada cartilla sanitària en el termini de tres mesos.
Disposició final. Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en
el Butlletí Oficial de la província i haja transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA)
C.I.F. P-4614100-H
Tel. 96 257 00 00

Carrer Major, 43
C.P. 46610
Fax 96 257 12 85

ANNEX I

MODEL DE SOL·LICITUD DE TINENÇA D'ANIMALS EN ZONA URBANA
DIFERENTS DELS PREVISTOS EN L'ART. 15 DE L'ORDENANÇA.
D./ SRA major d'edat, propietari de la vivenda situada en la , de la Vila de
Guadassuar, amb DNI , telèfon , de conformitat amb el que preveu l'art. 15 de
l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals EXPOSE, que és el meu desig;
•
Augmentar el nombre màxim de gats/gossos (ratlle's el que no
procedisca) permesos per l'Ordenança, fins a un total de
•
La tinença dels següents animals diferents dels previstos amb caràcter
numerativo en l'Ordenança:
Per tot això,
SOL·LICITE al Sr. Alcalde-President, que tenint per presentat este escrit, ho
admeta i prèvia la tramitació de l'oportú expedient acorde expressament accedir a la
sol·licitud manifestada, entenent que transcorreguts dos mesos sense obtindre
resolució expressa s'entendrà desestimada esta.
A Guadassuar, a de de
Fdo.:
SR.ALCALDE-RESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR
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ANNEX II
MODEL DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE TINÈNCIA D'ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Nom i Cognoms ____ veí/veïna de ____, amb domicili en la (C/ o Pl.) ______
núm. __, Teléfono__, amb D.N.I. ___, i per a rebre les notificacions en la C/ o Pl. ___
de ___
A V.I. Atentament E X P O N E:
Que és propietari/propietària del següent animal
Espècie
Raça
Data de naixement

Sexe

Que l'animal està classificat com potencialment perillós, segons establix el
Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel que es regula, a la
Comunitat Valenciana, la tinència d'animals potencialment perillosos.
Aporta la documentació següent:
•
Fotocòpia del DNI
•
Fotografia grandària carnet, per duplicat.
•
Certificat d'antecedents penals.
•
Declaració jurada de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria
de tinència d'animals potencialment perillosos.
•
Certificat d'aptitud psicològica (S'admetrà el que s'expedix per a la
possessió d'armes de foc)
•
Còpia del segur de responsabilitat civil per danys a tercers en una
cobertura no inferior a 120.000 €.
•
Còpia d'inscripció de l'animal en el RIVIA.
•
Còpia de la cartilla sanitària actualitzada.
•
Certificat Veterinari Sanitari anual.
Per tot això, S O L·L I C I T A, que previs els tràmits reglamentaris i els informes
corresponents, se li concedisca la llicència administrativa per a la possessió d'animals
potencialment perillosos.
Guadassuar, ________ de _________________________ de 2.00
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR
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ANNEX III
FULL D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ANIMALS POTENCIALMENT
PERILLOSOS
DADES DEL PROPIETARI O POSSEÏDOR
Nom:
Cognoms:
DNI:
Adreça:
Municipi:
Província:
Posseïdor:
NÚM. de llicència:
Certificat de capacitació (En cas de ser ensinistrador):
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil:
Companyia asseguradora:
NÚM. de pòlissa:
Risc cobert:
Data de formalització del contracte:
Pròrrogues:
DADES DE L'ANIMAL
Raça:
Sexe:
Data de naixement:
Nom:
Data d'adquisició:
Nom del venedor:
Domicili del venedor:
Lloc habitual de residència:
Conviu habitualment amb persones? Si / No
Finalitats a què es destina: Guarda/Defensa/Protecció/altres:
Identificació:
Codi alfanumèric:
Ensinistrament: NO / SI en este cas:
Nom de l'ensinistrador o centre d'ensinistrament:
Adreça:
Incidències:
Venda.
Data:
Nom i cognoms nou propietari:
Domicili:
Traspàs o donació.
Data:
Nom i cognoms nou propietari:
Domicili:
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Robatori.
Data:
Denúncia del robatori: No / Sí. Data:
Pèrdua o pèrdua.
Data:
Denúncia de la pèrdua o pèrdua: NO / SI. Data:
Altres.
Certificat de sanitat de l'animal:
Data:
Esterilització: No / Sí
En este cas “Sí”: Voluntària; Per Resolució Administrativa de data, número de
Resolució: Judicial: NÚM. de sentència: Data: Jutjat núm. ____ de_________ (localitat)
Mort:
Data:
Causa: Natural / Sacrifici

NOTA: Este Reglament va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 30
de juliol de dos mil nou i publicat en el BOP número 266 de 9 de novembre del 2009.

