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Article 1. Àmbit d'aplicació.
Aquesta ordenança s'aplicarà als animals de companyia que es troben al poble d'Alcàntera de 
Xúquer o en el seu terme municipal, amb independència del lloc de residència dels seus propietaris, 
amos o posseïdors.

Article 2. Mesures a prendre en l'accés dels animals als llocs públics i privats.

La denominació de llocs públics la tenen aquells espais físics que, per les seves característiques i
l'ús a què es destinen, acullen moltes persones

Aquests llocs són tant de propietat  pública com privada,  aquest és el  cas dels cinemes,  teatres,
piscines, auditoris i establiments d'alimentació.

Atès  l'ús  continuat  i,  en  alguns  casos  massius,  d'aquesta  mena  d'instal·lacions,  així  com  dels
productes que en alguns d'ells es dispensa, no es permet l'entrada i permanència dels animals en els
llocs següents:

- Instal·lacions esportives.

- Instal·lacions culturals d'oci i temps lliure en espais tancats.

- Establiments d'alimentació.

- Oficines de l'Administració.

- Bars, restaurants, cafeteries, forns i pastisseria …

- Col·legis de Primària i Secundària.

- Centre d'atenció sanitària.

Els  titulars  d'aquests  establiments  hauran  de  col·locar,  en  lloc  molt  visible,  el  senyal  indicatiu
d'aquesta prohibició.

En els altres establiments no inclosos en les especificacions anteriors, es deixarà a criteri del titular
de l'establiment, permetre o no l'accés dels animals de companyia.

S'exceptua tota persona amb discapacitat visual, auditiva, locomotriu o de qualsevol altra índole,
total o parcial, segons la Llei 12/2003, de 10 d'abril de la Generalitat, sobre gossos d'assistència per
a persones amb discapacitat (DOCV 11.04.2003 i BOE 22.05.2003), que tinguin necessitat o sigui
recomanable l'ús del gos d'assistència, el dret a l'accés, deambulació i permanència, amb la persona
discapacitada, a tots els llocs, allotjaments, establiments, locals, altres espais d'ús públic i transports
públics o d'ús públic.

Article 3. Mesures a prendre en la tinença d'animals en els llocs d'esplai, places i carrers i
altres zones d'ús públic.

Els propietaris d'animals de companyia hauran d'adoptar en les zones d'oci i d'esplai les mesures
següents:



1. Els animals hauran d'estar sota la vigilància del seu propietari o persona encarregada d'ells.

2. Hauran d'anar subjectes amb un collaret i una corretja, aquesta de longitud no superior a 1,50
metres, i hauran de portar morrió en cas que la seva qualificació ho requereixi.

3. En el cas dels gossos, o altres animals obligats a això, hauran de ser clarament identificables per
mitjà d'un tatuatge o transponder (conegut per microxip).

4. En el cas de gossos perillosos, el propietari o portador haurà d'acreditar la seva tinença per mitjà
del document acreditatiu expedit per l'organisme competent.

5.  Els  propietaris  o  posseïdors  dels  animals  seran  responsables  que  estiguin  convenientment
vacunats, se'ls administrarà la vacuna antirràbica i seran convenientment desparasitados internament
i externament.

6.  Només  podran  realitzar  les  seves  necessitats  fisiològiques  en  els  llocs  que  l'ajuntament
d'Alcàntera de Xúquer habiliti expressament per a això, d'acord amb les noves regulacions que es
prevegin.

7. En el cas que l'animal, per imperiosa incontinència, faci les seves necessitats en la via pública, el
propietari o acompanyant procedirà a retirar els excrements.

8. No es podrà donar menjar als animals al carrer i encara menys dipositar menjar al carrer per a
alimentar animals abandonats.

9. S'haurà d'efectuar la neteja viària dels espais oberts i tancats.

10. En el cas dels equins, l'animal haurà de circular al pas, ja sigui muntat o tirant de carruatge, o a
peu i agafat en curt. En cap cas estarà permès portar-lo trotant o al galop.

Article 4. Mesures a prendre en la tinença d'animals en els domicilis.

Les tinença d'animals domèstics en habitatges urbans i altres immobles queda condicionada a les
circumstàncies  higièniques  òptimes  del  seu  allotjament,  a  l'absència  de  riscos  sanitaris  i  a  la
inexistència de perills i molèsties per als veïns o per a altres persones.

Els animals hauran de rebre el tracte i les atencions necessàries per al seu benestar i comoditat,
mesures exigibles ja que la seva tinença no és obligatòria. El maltractament serà sancionat d'acord
amb el dret, a aquest efecte els propietaris i posseïdors d'animals de companyia estaran obligats a:

1. Evitar totes les molèsties que els animals poguessin causar al veïnat, en particular sorolls i olors.

2.  La  presència  d'animals  de  companyia  als  ascensors,  excepte  els  gossos  guia  d'invidents,  no
coincidirà quan aquest siga utilitzat per altres persones, llevat que aquest ho permeta.

3. No s'ha d'embrutar els espais comuns de l'edifici; porteries, escales, terrasses i tots els elements
que tinguen aquesta consideració.

4.  Proporcionar-los  aigua  i  alimentació  adequada  i  suficient,  així  com  les  atencions
higienicosanitàries per a mantindre'ls en perfecte estat de salut.

5. Proporcionar-los un allotjament adequat a la seua espècie, amb atenció especial a aquells animals
que, per les seues característiques, hagen d'estar a l'exterior dels habitatges.

6. Hauran d'anar subjectes amb un collaret i una corretja, aquesta de longitud 1,50 metres, i portaran
morrió sempre que la seua qualificació ho requerisca en les eixides a l'exterior de l'habitatge.

Article 5. Constitució del cens i acreditació de la tinença de races perilloses.

L'Ajuntament  d'Alcàntera  de  Xúquer  té  constituït  el  cens  d'animals  de  companyia,  on  tots  els



posseïdors hauran d'acreditar aquesta tinença, segons contempla la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la
Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia.
L'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer expedirà les preceptives llicències per a la tinença d'animals
potencialment  perillosos  segons  l'RD  287/2002,  de  22  de  març,  pel  qual  es  desplega  la  Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
Per a l'obtenció de les susdites llicències, el ciutadà haurà d'aportar:
a) Fotocòpia del DNI que acredite ser majoria d'edat.
b) Declaració jurada de no haver sigut sancionat amb infraccions greus o molt greus.
c) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica.
d) Acreditació de ser posseïdor d'una assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura no
inferior a 120.000 euros.
e) Certificat de penals.
Les races considerades com potencialment perilloses segons l'RD 287/2002, de 22 de març, són:
- Pit Bull Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- America Staffordshire Terrier
- Rottweiler
- Dog argenti
- Fila brasiler
- Tosa Inu
- Akita Inu
- Gos de presa canari
- Bullmastiff
- Bull Terrier
- Dog de Bordeus
- Doberman
- Mastí napolità

Article 6. De les lesions produïdes pels animals a les persones.

1. Els  propietaris  d'animals  mossegadors que causen lesions  estan obligats a  facilitar  les dades
corresponents de l'animal agressor, tant a la persona agredida i als seus representants legals, com a
les  autoritats  competents  que  ho  sol·liciten,  amb  la  finalitat  de  facilitar  el  control  sanitari  de
l'animal.
Així  mateix,  les  persones  mossegades  donaran  compte  d'això  immediatament  a  les  autoritats
sanitàries, perquè puguen ser sotmeses a tractament si el resultat de l'observació de l'animal així ho
aconsella.
2.  Si el  gos  agressor no tinguera amo conegut,  amb avís  previ  dels  serveis  sanitaris,  el  Servei
Municipal de Recollida de Gossos procedirà a la seua captura i internament.

Article 7. Dels animals vagabunds o abandonats.

1. Es considera gos vagabund i animals abandonats a aquells que no tinguen amo conegut, ni porten
microxip ni estiguen censats, o aquells que circulen sense ser conduïts per una persona per les vies i
espais lliures públics o privats.

2. Els gossos vagabunds i animals abandonats i els que, sense ser-ho, circulen per la via pública
sense estar identificats, seran recollits pel Servei de Recollida de Gossos, que els mantindrà en les
seues instal·lacions durant deu dies, passats els quals podran ser adoptats o es procedirà a sacrificar-
los eutanásicamente.

3. Els gossos amb identificació que vagen solos pel municipi seran recollits pel Servei de Recollida
de Gossos. La recollida serà comunicada al propietari de l'animal, una vegada consultats les dades



en  el  RIVIA.  Les  despeses  de  manutenció  aniran  a  càrrec  del  propietari.
4. Tota persona que trobe o reculla un animal perdut o abandonat té l'obligació de comunicar-lo a
l'Ajuntament, on se li donaran instruccions per a poder inscriure'l al seu nom, si no està censat per
un altre propietari, o serà atés pel Servei de Recollida de Gossos.

Article 8. Atribucions de les entitats municipals.

L'Ajuntament s'encarregarà de retirar els animals en els casos següents: 
1. Quan els animals deambulen abandonats per les vies pública o es troben lligats a fanals, arbres, 
reixes o qualsevol altre element fix o mòbil.
2. Quan s'aprecie tortura o maltractament o qualsevol altre acte de crueltat.
3. Quan causen molèsties al veïnat de manera reiterada i freqüent.

4. Quan es troben albergats a instal·lacions que no reunisquen els requisits adequats des del punt de
vista higienicosanitari.

5. Com a norma general, quan es produïsca qualsevol incompliment de les normes articulades en la
present ordenança, es podrà, en el cas d'equins, procedir a la seua immobilització de muntures o
carruatges.

Aquest servei es podrà concertar amb la conselleria competent, amb les associacions de protecció i
defensa dels  animals  o amb empreses,  públiques  o privades,  expressament  dedicades a aquesta
finalitat.
Les despeses de retirada, trasllats i estada en les instal·lacions concertades a aquest efecte, correran
a compte del propietari o posseïdor de l'animal.

Es podran imposar multes coercitives, reiterades en temps, que siguen suficients per a complir el
que s'ordena.

Les susdites despeses seran abonades amb anterioritat a la retirada de l'animal en la forma en què
s'establisca.
D'acord amb allò que s'ha preceptuat en el present article, es faculta a la Policia Local perquè,
d'ofici, adopte les mesures oportunes tendents a assegurar el trasllat i depòsit dels animals en els
llocs establits a aquest efecte.

Article 9. Prohibicions.

1. Queda prohibida la venda d'animals en les vies públiques i espais lliures públics o privats de
concurrència pública, així com en establiments no autoritzats.

2. Queda prohibit que els gossos o altres animals facen les seues deposicions en les àrees infantils i
zones d'esplai o recreació dels ciutadans.

Les persones que circulen amb gossos o altres animals hauran d'impedir que aquests depositen les
seues dejeccions en les voreres, passejos i, en general, en qualsevol lloc destinat al pas de vianants.

3. Mentre estiguen en la via pública, parcs i jardins, hauran de fer les seues deposicions en els llocs
habilitats o autoritzats per l'Ajuntament per a aquest fi. Si no existeixen les susdites instal·lacions en
les proximitats, s'autoritzarà que efectuen les seues deposicions en els embornals de la xarxa de
clavegueram.

4.  En el  cas  que els  excrements  quedaren en  llocs  no permesos,  el  conductor  de l'animal  serà
responsable de la seua eliminació. Els agents de l'autoritat municipal podran requerir al conductor
del  gos  perquè  procedisca  a  retirar  els  excrements  de  l'animal.
5. Queden prohibides les vaqueries, estables, quadres, corrals de bestiar, gosseres per a l'explotació
domèstica o industrial amb finalitat lúdica o comercial, o altres activitats de cria d'animals en sòl
urbà (habitatge o solar), així com l'explotació domèstica d'ocells de corral, conills i altres animals



xicotets.

6. Queda prohibit facilitar menjar als gossos i gats vagabunds en la via pública amb la finalitat
d'alimentar als animals abandonats.

La  instal·lació  de  granges  d'animals  en  altres  classes  de  sòls,  només  quedarà  condicionada  a
l'obtenció de la preceptiva llicència municipal

Article 10. De les infraccions i sancions.

L'Ajuntament procedirà a obrir expedient sancionador quan, transcorregut un termini en el  qual
s'advertisca al propietari que ha de corregir alguna deficiència observada en la tinença d'animals,
aquest no ho corregisca.

Amb la finalitat de tipificar les infraccions, aquestes es dividiran en lleus, greus i molt greus:

1. Seran infraccions lleus:

- No observar les senyalitzacions disposades per a la utilització dels espais públics pels animals.
- Embrutar la via pública i no recollir les deposicions.

-  No  efectuar  la  neteja  diària  dels  espais  on  estiguen  instal·lats  els  animals.
-  Causar  molèsties  als  veïns,  en  particular  sorolls  i  olors,  de  manera  reiterada  i  freqüent.
- Qualsevol infracció a aquesta ordenança que no siga qualificada com a greu o molt greu.

2. Seran infraccions greus:

- Introduir animals en llocs públics, instal·lacions esportives, culturals, col·legis, centres d'atenció
sanitària i altres previstos en l'art. 2.

-  Deambular  per  la  vies  públiques  o  espais  d'ús  públic  sense  la  vigilància  del  propietari  o
acompanyant.
- Deixar lligat un animal a fanals, arbres, protectors, senyals de trànsit,  reixes o qualsevol altre
element fix o mòbil.

- No facilitar a l'autoritat competent els documents que acrediten la seua identificació, vacunació,
targeta  censal  i  llicència  municipal,  en  el  cas  de  gossos  potencialment  perillosos,  quan li  siga
requerida.
-  No portar-los  subjectes  en  les  eixides  a  l'exterior  de  l'habitatge,  i  amb morrió  quan la  seua
qualificació el requerisca.

-  No  efectuar  la  periòdica  desinfecció  en  els  espais  on  estiguen  instal·lats  els  animals.
-  Embrutar  els  espais  comuns  d'un  edifici:  porteries,  escales,  terrasses,  sense  recollir  les
deposicions.
- Posar en perill la circulació de vianants i vehicles.

- La reincidència en una infracció lleu.

3. Seran infraccions molt greus:

-  Donar  o  depositar  menjar  al  carrer  a  la  finalitat  d'alimentar  als  animals  abandonats.
-  No  declarar  al  facultatiu  sanitari  competent,  amb  caràcter  urgent,  l'existència  de  qualsevol
símptomes  o  senyal  que  denote  que  l'animal  patisca  malaltia  contagiosa  o  transmissible  a  les
persones.
-  Introduir  als  animals  en  fonts,  estanys  i  espais  protegits,  per  raons  de  salut  pública.
- Portar als animals a fer els seus defecacions als llocs habilitats per a l'oci i l'esplai humà, com per
exemple places i jardins.



-  Utilitzar  les  instal·lacions  en  parcs  i  jardins,  tal  com  prevé  l'art.  5  d'aquest  ordenança.
- No censar ni actualitzar la targeta sanitària, tal i com preveu l'article 5 d'esta ordenança.

- No comunicar al cens o al registre, en el termini de 15 dies, el traspàs, la donació, el robatori, la
mort o la pèrdua de l'animal.

- Embrutar deliberadament les vies públiques.

- Provocar accidents de circulació.

-  L'abandó  d'animals  de  companyia,  en  qualsevol  lloc  que  es  produïsca.
- Establir vaqueries, estables, quadres, corrals de bèsties, gosseres per a l'explotació domèstica o
industrial  amb finalitat  lúdica  o  comercial,  i  altres  activitats  de  criança  d'animals  en  sòl  urbà
(habitatge  o  solar),  com  d'ocells  de  corral,  conills  i  altres  animals  xicotets.
- Cometre actes de crueltat i maltractament o que suposen causar mal, sofriment o degradació de
l'animal, quan no constituïsca infracció penal.

- La reincidència en una infracció greu.

SANCIONS:

Les infraccions previstes en aquesta ordenança podran ser sancionades amb multes que van des de 
30 a 450 euros.
La resolució sancionadora podrà comportar la confiscació dels animals objecte de la infracció.
Les quantitats que s'aplicaran a cada tipus d'infracció es distribuirà de manera següent:

1. Les infraccions lleus se sancionaren amb una multa de 30 a 150 euros.

2. Les infraccions greus se sancionaren amb una multa de 150 a 300 euros.

3. Les infraccions molt greus se sancionaren amb una multa de 300 a 450 euros.

En la imposició de sancions es tindrà en compte per a graduar la quantitat de la multa:

a) La transcendència social i sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa.

b) La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions.

c) La negligència o intencionalitat de l'infractor.

La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta ordenança, no exclou la responsabilitat civil i
penal  i,  l'eventual  indemnització  de  danys  i  perjudicis  que  puguen  correspondre  a  la  persona
sancionada.

Per a imposar les sancions a les infraccions previstes en aquesta ordenança, serà necessari seguir el
procediment sancionador regulat per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en relació amb l'RD 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament del Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora (BOE 09.08.1993. Normes
derogada  per  la  Disposició  Derogatòria  Única.  2.  e)  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre.  Última
actualització publicada en el BOE 02.10.2015).

DISPOSICIÓ FINAL

PRIMERA
Aquesta ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
província.
SEGONA
L'Alcalde queda facultat per a dictar totes les ordres i instruccions que siguen necessàries per a
l'adequada interpretació, desplegament i aplicació d'aquesta ordenança.




