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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA I LA PROTECCIÓ 

D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 

 

TÍTOL I.- OBJECTIUS I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

 

Article 1 

 

Aquesta Ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals 

domèstics, tant els de convivència humana com els utilitzats amb fins esportius 

o lucratius, per a compatibilitzar la tinença d’animals amb la higiene, la salut 

pública i la seguretat de les persones i els béns, així com garantir la protecció 

adequada als animals; tot això sense perjudici del que disposen la Llei 

valenciana 4/1994, de 8 de juliol, de protecció d’animals de companyia i la Llei 

50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 

potencialment perillosos. 

 

Amb aquesta intenció, l’Ordenança té en compte tant les molèsties i els perills 

que poden ocasionar els animals com el valor de la seua companyia per a un 

nombre elevat de persones, per exemple, per l’ajuda que poden prestar pel 

seu ensinistrament i dedicació com a gossos pigall, en treballs de salvament i 

tots els altres en què els animals domèstics proporcionen a les persones 

satisfaccions esportives, de recreació o companyia. 

 

Article 2  

 

Les activitats següents estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència 

municipal en els termes que determinen, si escau, la legislació sobre activitats 

qualificades i sobre establiments, espectacles públics i activitats recreatives i la 

Llei 4/1994, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció d’animals de 

companyia: 

 

a) Els establiments hípics que alberguen cavalls per a la pràctica de 

l’equitació amb fins esportius, recreatius i turístics, siguen o no de 

temporada, amb instal·lacions fixes o no. 

 

b) Els centres per a animals de companyia i els destinats a la reproducció, la 

cria, l’allotjament temporal o permanent o el subministrament d’animals per 

a viure domesticats a les cases, principalment gossos, gats i aus, així com 

altres cànids destinats a la caça i l’esport i que es divideixen en: 

 

- Llocs de cria: per a la reproducció i el subministrament d’animals a terceres 

persones. 

- Residències: establiments destinats a allotjament temporal. 

- Gosseres esportives: establiments destinats a la pràctica de l’esport en 

canòdroms. 



 

- Gosseres cinegètiques: establiments destinats a guardar animals per a la 

caça. 

 

c) Entitats o agrupacions diverses no compreses entre les mencionades 

anteriorment. Es divideixen en: 

 

- Ocelleries: per a la reproducció o el subministrament d’animals xicotets, 

principalment aus, destinats als domicilis. 

- Proveïdors de laboratoris: per a la producció o el subministrament d’animals 

amb fins d’experimentació científica. 

- Zoos ambulants i circs i entitats assimilades. 

- Comerços per a la venda d’animals d’aquari o terrari, com peixos, serps i 

aràcnids. 

- Instal·lacions com vivers d’animals destinats a l’aprofitament de les pells. 

 

Article 3 

 

L’àmbit d’aplicació se circumscriu al terme municipal de Xixona. 

 

Article 4  

 

La competència funcional d’aquesta matèria queda atribuïda a la Regidoria 

de Sanitat de l’Ajuntament, sense perjudici que corresponga concurrentment 

a la Regidoria de Medi Ambient o altres regidories. 

 

 

TÍTOL II.- SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS 

 

 

Capítol I.- Normes de caràcter general i higienicosanitàries 

 

Article 5  

 

1.- a) Són animals de companyia els que es crien i reprodueixen amb la finalitat 

de viure amb persones, amb fins educatius, socials o lúdics, sense cap activitat 

lucrativa. 

b) Aquesta Ordenança serà aplicable a tots els artròpodes, els amfibis, els 

peixos, els rèptils, les aus i els mamífers de companyia la comercialització o la 

tinença dels quals no estiguen prohibides per la normativa vigent. 

Especialment, s’aplicarà a les subespècies i les varietats de gossos (canis 

familiaris) i gats (felis catus). 

c) Queden exclosos de l’aplicació d’aquesta Ordenança els animals 

d’experimentació la protecció dels quals regulen les lleis espanyoles o les 

normes comunitàries i els que es crien per a obtenir-ne treball, carn, pell o 

algun altre producte útil a les persones. 

 



 

2.- Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals de companyia a 

domicilis particulars, sempre que les circumstàncies de l’allotjament en 

l’aspecte higiènic ho permeten i que no es produïsquen situacions de perill ni 

incomoditat per als veïns i veïnes, per a altres persones en general ni per al 

mateix animal, que no deriven de la seua naturalesa. 

 

Article 6 

 

Quan es decidisca que no és tolerable que hi haja animals en un habitatge o 

un local, els amos o ames han de desallotjar-los d’aquest; si no ho fan 

voluntàriament després que l’autoritat municipal els ho requerisca, ho faran els 

serveis municipals corresponents, sense perjudici de la responsabilitat 

corresponent per desobediència a l’autoritat i les sancions i les despeses que 

tot això origine. 

 

Aquesta autoritat municipal decidirà allò que escau en cada cas, segons 

l’informe que emeta l’inspector veterinari com a conseqüència de les visites 

domiciliàries que es duran a terme en aquests casos. 

 

Article 7  

 

La tinença d’animals salvatges queda prohibida. Únicament es permetrà la 

tinença d’aquest tipus d’animals en parcs i nuclis zoològics, amb l’autorització 

prèvia expressa, que requerirà el compliment de les condicions de seguretat, 

higiene i absència total de molèsties i perills. 

 

Article 8  

 

En el cas de tinença d’espècies protegides o animals no domèstics, l’autoritat 

municipal podrà decretar-ne el decomís. 

 

Article 9  

 

Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan 

obligades a mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, 

proporcionar-los alimentació i les cures corresponents, tant els tractaments 

preventius de malalties com les cures necessàries per a la seua salut, aplicar les 

mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal dispose i facilitar-los un 

allotjament d’acord amb les exigències pròpies de l’espècie. 

 

Així mateix, estan obligades a declarar al facultatiu sanitari o facultativa 

sanitària competent, al més aviat possible, l’existència de qualsevol símptoma 

que denote que hi ha una malaltia contagiosa o transmissible a les persones. 

 

Article 10  

 



 

Els animals de què se sospite que pateixen malalties contagioses han de ser 

sotmesos immediatament i durant catorze dies a control veterinari. Amb 

independència de l’anterior, el fet ha de comunicar-se també de forma 

immediata a l’Alcaldia. El compliment d’aquest precepte recau tant sobre la 

persona propietària o posseïdora com sobre qualsevol persona que en 

absència de les anteriors tinga coneixement dels fets. 

 

Els animals que hagen agredit persones o altres animals o que els hagen 

causat lesions per mos han de ser sotmesos a reconeixements d’un veterinari o 

veterinària en l’exercici lliure de la professió, en dues ocasions dins dels 10 dies 

següents a l’agressió, per a comprovar que l’animal no presenta símptomes de 

ràbia. La persona responsable del compliment d’aquesta obligació és el 

propietari o propietària, criador o criadora o tenidor o tenidora de l’animal. 

Quan s’informe de l’agressió a l’Ajuntament, serà aquest el que comunique al 

propietari o propietària aquesta obligació i li farà constar que la primera 

observació ha de fer-se dins de les 48 hores següents a la comunicació de 

l’obligació. Així mateix, serà informat de l’obligació d’entregar a l’Ajuntament 

una còpia de l’informe emès pel veterinari o veterinària sobre l’observació en 

un termini màxim de quinze dies des de l’agressió. 

 

Les despeses que ocasionen el control d’animals i la possible retenció han de 

ser satisfetes pels propietaris o propietàries. 

 

Article 11  

 

Els animals afectats per malalties sospitoses de perills transmissibles a les 

persones i els que patisquen afeccions cròniques incurables han de ser 

sacrificats per procediments eutanàsics, de forma que es procure el menor 

patiment per a l’animal. 

 

Article 12  

 

Quan s’interne un animal en l’alberg municipal per mandat de l’autoritat 

competent, l’ordre d’ingrés ha d’indicar el temps d’observació a què ha de ser 

sotmès, respectant un mínim de deu dies, la causa d’aquesta i qui ha de 

satisfer les despeses que per aquestes causes s’originen. Excepte per una ordre 

en contra, si transcorre més d’un mes des de l’internament de l’animal i ningú 

l’ha arreplegat, malgrat haver-ho requerit a l’amo o ama, ni ha sigut possible 

adoptar-lo, es procedirà en la forma que preveu l’article 38. 

 

Article 13 

 

La pujada o la baixada d’animals de companyia en els aparells elevadors no 

han de coincidir mai amb la utilització de l’aparell per altres persones, si 

aquestes així ho exigeixen. En tot cas, han de respectar-se les normes internes 

de convivència de cada comunitat de propietaris i propietàries, que no poden 

ser discriminatòries amb les persones propietàries d’animals. 



 

 

Article 14 

 

El trasllat d’animals ha de fer-se tan ràpidament com es puga, en embalatges 

especialment concebuts i adaptats a les característiques físiques i etològiques 

de l’animal, amb espai suficient i que li asseguren la protecció adequada 

contra colps i les condicions climatològiques. 

 

Aquests embalatges han de mantenir unes bones condicions 

higienicosanitàries i han d’estar totalment desinsectats i desinfectats. En 

l’exterior, han de portar visiblement una indicació que conté animals vius. 

 

Durant el transport i l’espera, els animals han de ser abeurats i rebre 

alimentació a intervals convenients. 

 

La càrrega i la descàrrega dels animals ha de fer-se de forma adequada. En 

tot cas cal complir la norma europea respecte d’això i la derivada dels tractats 

internacionals subscrits pel nostre país en aquesta matèria. 

 

En el cas del transport d’animals potencialment perillosos, a més, han 

d’adoptar-se les mesures precautòries que les circumstàncies aconsellen per a 

garantir la seguretat de les persones, els béns i altres animals, durant els temps 

de transport i espera de càrrega i descàrrega. 

 

Article 15  

 

Les persones propietàries d’animals que no desitgen continuar tenint-los han 

d’entregar-los a una associació de protecció i defensa d’animals i comunicar-

ho al cens municipal d’animals de companyia, si l’animal hi està empadronat. 

 

Article 16  

 

Queda prohibit abandonar animals morts. El servei municipal corresponent 

recollirà els animals morts. 

 

La persona particular que utilitze aquest servei està obligada a satisfer la taxa 

que corresponga segons l’ordenança fiscal aplicable, excepte en el cas de les 

societats protectores d’animals reconegudes legalment. 

 

Article 17 

 

1.- La cria domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs, en 

domicilis particulars, terrasses, terrats o patis, queda condicionada que les 

circumstàncies de l’allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre 

d’animals ho permeten, tant en l’aspecte higienicosanitari com perquè no hi 

haja incomoditats ni perills per als veïns i veïnes ni per a altres persones, sense 



 

perjudici del que establisquen respecte d’això, si escau, les normes de les 

comunitats de veïns i veïnes. 

 

2.- Quan el nombre d’animals en les activitats a què es refereix aquest article 

sobrepasse el límit de cinc o les ordenances municipals amb caràcter general, 

serà necessària l’obtenció prèvia de llicència municipal. 

 

Article 18 

 

1.- Dins del sòl urbà, en qualsevol de les categories urbanístiques d’aquest, 

queda prohibit mantenir bovins en producció làctia (vaqueries) i establiments 

destinats a la cria i l’engreix d’animals de consum. 

 

2.- De conformitat amb el que estableix l’article 13 del Reglament d’activitats 

molestes, insalubres, nocives i perilloses, les vaqueries, els estables, les quadres i 

els corrals de bestiar i aus que se situen al nucli urbà tradicional seran 

clausurades d’ofici sense dret a cap indemnització. 

 

Article 19  

 

La tinença d’animals potencialment perillosos requereix l’obtenció prèvia 

d’una llicència administrativa municipal. 

 

Per a l’obtenció de la llicència administrativa municipal per a la tinença 

d’animals potencialment perillosos és necessari reunir 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, així com no tenir 

sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment 

perillosos. 

c) Certificat d’aptitud psicològica. 

d) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per 

danys a terceres persones que poden causar els seus animals, per la 

quantia mínima que reglamentàriament es determine. 

e) Qualsevol d’altre, a l’empara de la legislació, que es considere convenient. 

 

La competència per a resoldre sobre l’atorgament o la denegació d’aquesta 

llicència serà de l’Alcaldia, sempre que no la delegue en la Regidoria de 

Sanitat o en un altre òrgan municipal. 

 

La llicència administrativa municipal per a la possessió d’animals 

potencialment perillosos ha de renovar-se abans que transcórreguen tres anys 

des de la data d’expedició. 

 



 

Capítol II.- Registre Municipal d’Animals de Companyia 

 

Article 20  

 

Les persones propietàries d’animals de companyia tenen la potestat 

d’inscriure’ls en el Registre Municipal d’Animals de Companyia, excepte les 

persones propietàries de gossos, que estan obligades a fer-ho en la manera 

que descriu l’article 28 d’aquesta Ordenança, i les d’animals potencialment 

perillosos, que tenen l’obligació de sol·licitar la inscripció dins dels quinze dies 

següents a la data en què s’haja obtingut la llicència administrativa municipal 

corresponent. En aquest últim cas, cal fer constar expressament la condició 

d’animal potencialment perillós en la fitxa d’inscripció. 

 

La inscripció en el Registre Municipal, tant voluntària com obligatòria, 

comporta el pagament de la taxa corresponent. 

 

Article 21  

 

En el moment de sol·licitar la inscripció s’han de presentar la targeta sanitària, 

la còpia de l’imprès d’inscripció en el Registre Informàtic Valencià 

d’Identificació Animal i el justificant d’haver abonat la taxa corresponent, i, si a 

més es tracta d’un animal potencialment perillós, la llicència administrativa 

municipal corresponent. 

 

Article 22  

 

Els animals inscrits han de portar la identificació censal de forma permanent. El 

mètode de marcatge depèn de l’espècie de què es tracte i ha de ser 

indeleble. 

 

Article 23  

 

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 ha de col·laborar amb 

l’Ajuntament en l’empadronament d’animals que venguen, tracten o donen. 

 

Article 24 

 

1- És obligatori comunicar la venda, la donació, la desaparició, el robatori, la 

mort, l’esterilització, el canvi de domicili o la transferència de possessió dels 

animals inscrits en el Registre Municipal a l’oficina del cens animal competent, 

dins del termini de quinze dies, amb referència expressa al número de xapa 

d’identificació censal; s’han d’indicar, en cas de canvi en la possessió de 

l’animal, el nom i el domicili del nou posseïdor o posseïdora. 

 



 

Totes aquestes circumstàncies s’han de fer constar en el full registral de 

l’animal. 

 

En els casos de desaparició o mort, cal tramitar-ne la baixa en el cens 

municipal. Les persones propietàries o posseïdores han de comunicar les baixes 

per mort a les oficines del cens animal en el termini de quinze dies comptadors 

des del moment de la mort; han de presentar-hi a aquest efecte la xapa 

d’identificació numerada de l’animal i una declaració justificativa de la mort. 

 

2.- En els casos d’animals potencialment perillosos, cal fer-hi constar qualsevol 

incident produït per l’animal al llarg de la vida. 

 

3.- El trasllat d’un animal potencialment perillós d’una comunitat autònoma a 

una altra, siga amb caràcter permanent o per un període superior a tres 

mesos, obliga el seu propietari o propietària a fer les inscripcions escaients en 

els registres municipals corresponents. 

 

Article 25  

 

Els censos elaborats estaran a disposició de la regidoria competent. 

 

Article 26  

 

El servei de cens, vigilància, inspecció, autorització i recollida d’animals 

abandonats podrà ser objecte d’una taxa fiscal. 

 

 

Capítol III.- Normes específiques per a gossos 

 

Article 27  

 

Són aplicables als gossos les normes de caràcter general que s’apliquen a tots 

els animals. 

 

Article 28  

 

Les persones propietàries dels gossos estan obligades a empadronar-los en el 

servei municipal corresponent. Per a això han de proveir-se de la còpia de 

l’imprès d’inscripció en el Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal, la 

targeta sanitària canina i la xapa de vaccí contra la ràbia en complir l’animal 

els tres mesos d’edat, que pot obtenir-se durant els dies de vaccinació 

antiràbica obligatòria o a través dels veterinaris i veterinàries que vaccinen 

l’animal. 

 

En tots dos casos ha de demostrar que la possessió s’ha fet sense vulnerar la 

legislació vigent. Una vegada vençut aquest termini, no es reconeixerà la 

propietat sobre l’animal si aquest no s’ha inscrit en aquest cens. 



 

 

La documentació per a l’empadronament de l’animal li serà facilitada per 

veterinaris o veterinàries, clíniques o consultoris habilitats legalment. 

 

La llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos 

s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament per mitjà d’una instància dirigida a l’Alcaldia. 

 

Article 29  

 

Periòdicament cal vaccinar els gossos en les dates fixades per a això; s’ha de 

fer constar la data de compliment d’aquesta obligació en la targeta de 

control sanitari. 

 

En els casos de declaració d’epizoòties, els amos i ames dels gossos han de 

complir les disposicions preventives que dicten les autoritats competents, així 

com les prescripcions que ordene l’Alcaldia. 

 

L’autoritat municipal disposarà, amb un informe veterinari previ, el sacrifici 

sense cap indemnització dels gossos als quals es diagnostique ràbia. 

 

Article 30  

 

Les persones propietàries o posseïdores de gossos mossegadors estan 

obligades a facilitar les dades corresponents de l’animal agressor tant a la 

persona agredida o els seus o les seues representants legals com a les 

autoritats competents que ho sol·liciten. 

 

Article 31  

 

A petició de la persona propietària i sota el control veterinari, l’observació 

antiràbica dels gossos agressors pot fer-se al domicili de la persona propietària, 

sempre que el gos estiga vaccinat contra la ràbia i inclòs en el cens municipal 

d’animals de l’any en curs. 

 

Article 32  

 

Les persones que usen gossos per a la vigilància d’obres han de procurar-los 

aliment, allotjament i cures adequades i tenir-los vaccinats i inscrits en el cens 

municipal d’animals. 

 

En cas de l’incompliment greu o persistent d’aquestes obligacions, 

l’administració municipal podrà disposar el trasllat dels animals a un 

establiment adequat a càrrec d’aquelles persones i adoptar qualsevol altra 

mesura addicional necessària. 

 



 

No retirar el gos una vegada acabada l’obra es considerarà abandó; 

s’aplicarà al gos el que disposen els articles 36, 37 i 38 d’aquesta Ordenança i 

la persona propietària o posseïdora serà sancionada per l’abandó. 

 

Article 33  

 

Els gossos guardians han d’estar sota vigilància dels amos o ames o les 

persones responsables i, en tot cas, en recintes on no puguen causar danys a 

persones o coses; cal advertir en un lloc visible de l’existència del gos guardià. 

 

En tot cas, als recintes oberts a la intempèrie, cal habilitar una caseta que 

protegisca l’animal de les temperatures extremes. 

 

No poden estar lligats permanentment i, en cas d’estar subjectes, el mitjà de 

subjecció ha de permetre la llibertat de moviments. 

 

 

TÍTOL III.- PRESÈNCIA D’ANIMALS DE COMPANYIA EN LA VIA PÚBLICA 

 

 

Article 34 

 

1.- En les vies públiques, els gossos han d’anar subjectes per una corretja o una 

cadena i un collar amb la xapa d’identificació numerada. L’autoritat 

municipal ordenarà l’ús de boç quan les circumstàncies ho aconsellen i mentre 

duren aquestes. Han de circular amb boç tots aquells gossos amb una 

perillositat que siga raonablement previsible, ateses la naturalesa i les 

característiques. 

 

2.- Quan els gossos que estan presents en espais públics i hi circulen són 

potencialment perillosos, és obligatori utilitzar una corretja o una cadena de 

menys de dos metres de longitud, un collar o semblant, en què siga visible la 

xapa d’identificació numerada, així com un boç homologat i adequat a la 

raça. 

 

Article 35  

 

Es considera gos abandonat aquell que ni té amo o ama ni domicili conegut, 

ni està empadronat, o aquell que circula al terme municipal de Xixona sense 

que el conduïsca una persona. Tanmateix, no té la consideració de gos 

abandonat aquell que camina al costat de l’amo o ama, encara que 

circumstancialment no el conduïsquen subjecte per una corretja o una 

cadena, si circula amb un collar i la xapa d’identificació numerada. 

 

Article 36  

 



 

Els gossos vagabunds i els que, sense ser-ho, circulen per la ciutat o les vies 

interurbanes desproveïts d’un collar amb la xapa d’identificació numerada 

seran arreplegats pels serveis municipals i mantinguts per un període 

d’observació de deu dies a l’alberg municipal. Les despeses de retirada i 

manteniment seran a càrrec del propietari o propietària de l’animal, 

independentment de les sancions pertinents. 

 

Si l’animal porta identificació s’avisarà el propietari o propietària, que tindrà a 

partir d’aquest moment un termini de deu dies per a recuperar-lo, abonant 

prèviament les despeses originades per l’atenció i el manteniment d’aquest, 

sense perjudici de les sancions que corresponguen. Una vegada transcorregut 

aquest termini sense que el propietari o propietària hi comparega, s’entendrà 

que l’animal ha sigut abandonat. 

 

Article 37  

 

Els gossos arreplegats i que no hagen sigut reclamats pels amos o ames en el 

termini abans esmentat estaran deu dies més a disposició de qui els sol·licite i 

es comprometa a regular-ne la situació sanitària i fiscal. Les despeses que haja 

ocasionat l’animal durant la retenció seran, en cas de ser reclamats per l’amo 

o ama, exigits a aquest; s’hi aplicarà el procediment de cobrament per 

constrenyiment en cas d’impagament. 

 

Article 38  

 

Els no retirats ni cedits en adopció seran sacrificats per procediments 

eutanàsics; queda absolutament prohibida la utilització d’estricnina o altres 

verins i procediments que ocasionen la mort amb patiments. Es farà sota 

control veterinari. 

 

Article 39  

 

D’acord amb el que disposa la Llei 4/1994, el municipi disposarà de personal 

preparat i instal·lacions adequades per a l’allotjament dels gossos arreplegats, 

mentre no siguen reclamats pels amos o ames o mantinguts en el procés 

d’observació. 

 

Article 40  

 

Per a la recollida i la retenció dels animals abandonats, els ajuntaments 

disposaran de personal preparat i instal·lacions adequades. Es podrà 

concertar aquest servei amb la conselleria competent o amb les associacions 

de protecció d’animals constituïdes legalment i que sol·liciten fer-se càrrec de 

la recollida, el manteniment i l’adopció o el sacrifici d’animals abandonats. 

Se’ls autoritzarà per a prestar aquest servei i se’ls facilitaran els mitjans 

necessaris per a dur-lo a terme, o, si escau, el suport econòmic necessari per a 

desenvolupar aquesta activitat. 



 

 

Article 41 

 

1.- Els establiments per a l’allotjament dels animals arreplegats, siguen 

municipals, propietat de societats protectores, de persones particulars 

benefactores o de qualsevol altra entitat autoritzada a aquest efecte, han de 

complir els requisits següents: 

 

a) Ser declarats nuclis zoològics. 

b) Disposar obligatòriament d’un servei veterinari encarregat de la vigilància 

de l’estat físic dels animals residents i responsable d’informar periòdicament 

l’Ajuntament i la conselleria competent dels animals allotjats. 

 

2.- En les instal·lacions s’han de prendre les mesures necessàries per a evitar 

contagis entre els animals allotjats. 

 

3.- Les administracions públiques podran concedir ajudes a les entitats 

autoritzades de caràcter protector per a mantenir els establiments destinats a 

la recollida d’animals errants o abandonats, sempre que complisquen els 

requisits establits. 

 

Article 42 

 

1.- a) Els centres de recollida d’animals abandonats, una vegada transcorregut 

el termini legal per a recuperar-los, podran donar-los en adopció degudament 

desinfectats i identificats. L’adoptant ha de determinar si vol que l’animal siga 

esterilitzat prèviament. 

b) Al marge de raons sanitàries, els animals seran sacrificats quan s’haja 

intentat, sense èxit, que els adopte un nou posseïdor o posseïdora. 

 

2.- El sacrifici, la desinfecció i la identificació es faran sota la supervisió d’un 

veterinari. L’esterilització, si escau, haurà de fer-la un veterinari. 

 

Article 43  

 

Els gossos pigall d’invidents, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 

7 de desembre de 1983, poden viatjar en tots els mitjans de transport urbà i 

tenir accés als locals, els llocs i els espectacles públics, sense pagament de 

suplements, quan acompanyen l’invident a qui serveixen de pigall, sempre que 

complisquen el que establisquen aquests, especialment respecte del distintiu 

oficial, o durant el període d’ensinistrament, amb l’acreditació corresponent 

d’aquest fet. 

 

Article 44  

 

Els conductors o conductores o encarregats o encarregades dels mitjans de 

transport públic podran prohibir el trasllat d’animals quan consideren que 



 

poden ocasionar molèsties a la resta de passatgers i passatgeres. També 

podran indicar un lloc en el vehicle destinat a l’acomodament de l’animal. En 

tot cas, podran ser traslladats en transports públics tots aquells animals xicotets 

que viatgen dins de cistelles, bosses, gàbies o en braços de l’amo o ama. 

 

Article 45  

 

Els amos i ames d’hotels, pensions, bars, restaurants, cafeteries i semblants 

poden prohibir, segons el seu parer, l’entrada i la permanència de gossos o 

altres animals als seus establiments, assenyalant visiblement en l’entrada 

aquesta prohibició. Encara que hi estiguen permeses l’entrada i la 

permanència, cal que els gossos porten en el collar la xapa d’identificació 

numerada i que vagen proveïts del boç corresponent quan escaiga i subjectes 

per una corretja o una cadena. 

 

Article 46 

 

Queda expressament prohibida l’entrada de gossos i gats en locals 

d’espectacles esportius o culturals, excepte en aquells casos en què, per la 

naturalesa especial d’aquests, siga imprescindible.  

 

Article 47  

 

Queden prohibides la circulació o la permanència de gossos i altres animals en 

piscines públiques. 

 

Article 48  

 

Queda expressament prohibida l’entrada de gossos a qualsevol classe de 

locals destinats a la fabricació, la venda, l’emmagatzemament, el transport o 

la manipulació d’aliments. Aquests establiments, si disposen d’un espai interior 

o exterior adequat, poden col·locar-hi una mena de barana amb anelles per 

a deixar subjectes els gossos mentre es fan les compres. 

 

Article 49  

 

Els gossos que guien invidents o gossos pigall queden exempts del que 

estableixen els articles 44, 45, 46 i 47 sempre que vagen acompanyats per 

l’amo o ama, que gaudisquen de les condicions higienicosanitàries i de 

seguretat que preveuen aquestes ordenances i que ostenten la xapa 

d’identificació numerada. 

 

Article 50  

 

El transport de gossos o altres animals en vehicles particulars s’ha de fer de 

manera que no puga ser pertorbada l’acció del conductor ni que es 

comprometa la seguretat del trànsit. 



 

 

Article 51  

 

Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos en les vies públiques i, 

en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Les persones 

propietàries dels animals són responsables de l’eliminació d’aquestes. 

 

En tot cas en què es produïsca la infracció d’aquesta norma, els i les agents de 

l’autoritat municipal podran requerir a la persona propietària o que conduïsca 

el gos que en retire les deposicions de l’animal. Si no atén el requeriment se li 

imposarà la sanció corresponent, que oscil·larà entre 5.000 pessetes i 50.000 

pessetes. 

 

Article 52  

 

Les deposicions s’han d’arreplegar en bosses de plàstic que han de ser 

tancades adequadament i dipositar-se en bosses de fem domiciliari o 

papereres públiques. L’Ajuntament habilitarà llocs en zones verdes públiques 

per a les defecacions d’animals amb aquest fi. 

 

 

TÍTOL IV.- SOBRE LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS 

 

 

Article 53  

 

Es prohibeix: 

a) El sacrifici dels animals, amb patiments físics o psíquics, sense necessitat ni 

causa justificativa. 

b) Maltractar els animals o sotmetre’ls a qualsevol pràctica que els puga 

produir danys o patiments innecessaris o injustificats. 

c) Abandonar-los. 

d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista 

higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l’atenció 

necessàries d’acord amb les seues necessitats etològiques, segons la raça i 

l’espècie. 

e) Fer-los mutilacions, excepte les controlades per veterinaris o veterinàries. 

f) No subministrar-los l’alimentació necessària perquè es desenvolupen 

normalment. 

g) Donar animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de 

compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció 

onerosa d’animals. 

h) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies 

que puguen ocasionar-los patiments, trastorns greus que alteren el 

desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per 

veterinaris o veterinàries en cas de necessitat. 



 

i) Vendre’ls o donar-los per a l’experimentació a laboratoris o clíniques sense 

complir les garanties que preveu la normativa vigent. 

j) Vendre’ls o donar-los a menors de divuit anys i a persones incapacitades 

sense l’autorització dels qui tinguen la seua pàtria potestat o custòdia. 

k) Vendre’ls en venda ambulant. La cria i la comercialització han d’estar 

emparades per les llicències i els permisos corresponents. 

l) Utilitzar animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i 

altres activitats que impliquen crueltat o maltractament, que puguen 

ocasionar-los la mort o patiments o que els facen objecte de tractaments 

antinaturals o vexatoris. 

m) Tenir animals en llocs on no es puguen exercir l’atenció i la vigilància 

adequades d’aquests. 

n) Cometre les accions i les omissions que tipifica l’article 63 d’aquesta 

Ordenança. 

o) Posar en llibertat o introduir en el medi natural exemplars de qualsevol 

espècie exòtica que es mantinga com a animal de companyia, amb 

l’excepció dels que preveu el Reial decret 1118/1989, de 15 de setembre, 

que estaran sotmesos al règim d’autorització administrativa per la 

conselleria competent en matèria de caça i pesca. A l’efecte d’aquesta 

llei, es considerarà fauna exòtica aquella amb una àrea de distribució 

natural que no incloga parcialment o totalment la península Ibèrica. 

p) Prestar assistència sanitària als animals persones no facultades, segons la 

legislació vigent. 

q) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 

r) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o un animal potencialment 

perillós a qui no tinga la llicència corresponent. 

s) Ensinistrar animals potencialment perillosos per a activar-ne l’agressivitat o 

per a finalitats prohibides. 

t) Ensinistrar animals potencialment perillosos una persona que no tinga el 

certificat de capacitació. 

u) Organitzar o celebrar concursos, exercicis, exhibicions o espectacles 

d’animals potencialment perillosos destinats a demostrar l’agressivitat dels 

animals o participar-hi. 

v) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 

necessàries per a evitar que escape o que es perda. 

w) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal. 

x) Ometre la inscripció en el Registre. 

y) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense boç o no 

subjecte amb una cadena. En tot cas, queda prohibida l’entrada de 

gossos en parcs o zones enjardinades on hi haja una zona de joc infantil, 

així com on estiga indicat explícitament. 

z) Transportar animals potencialment perillosos vulnerant el que disposa 

l’article 14 d’aquesta Ordenança. 

aa) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o facilitar la informació 

requerida per les autoritats competents o els seus o les seues agents, amb 

vista al compliment de funcions que estableix aquesta llei, així com 

subministrar informació inexacta o documentació falsa. 



 

 

Article 54  

 

Es prohibeix la permanència continuada de gossos en les terrasses dels pisos; 

han de de passar la nit en l’interior de l’habitatge. Les persones propietàries 

poden ser denunciades si el gos lladra durant la nit. També poden ser 

denunciades si l’animal o animals estan a la intempèrie en condicions 

extremes de fred, calor o pluja. 

 

Article 55  

 

Els animals amb amos o ames que siguen denunciats per causar-los 

maltractaments o tenir-los en llocs que no reuneixen les condicions imposades 

per les normes sanitàries o de protecció animal podran ser decomissats si la 

persona propietària o aquella de la qual depenen no adopten les mesures 

oportunes per a cessar aquesta situació. 

 

Article 56  

 

En el cas de l’incompliment greu o persistent per part de propietaris o 

propietàries de les obligacions que estableixen els articles anteriors d’aquest 

títol, l’administració municipal podrà disposar el trasllat dels animals a un 

establiment adequat i adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària. 

 

 

TÍTOL V.- ESTABLIMENTS I MANTENIMENTS D’ANIMALS 

 

 

Article 57  

 

Els establiments dedicats a la venda d’animals la comercialització dels quals 

estiga autoritzada han de complir, sense perjudici de les altres disposicions 

aplicables, les normes següents: 

 

a) Han d’estar registrats com a nucli zoològic davant la Conselleria 

d’Agricultura, segons disposa el Decret 1119/1975, de 24 d’abril, i, per tant, 

complir el que disposa l’Ordre de 28 de juliol de 1980. 

b) Han de portar un registre que estiga a disposició de l’administració en què 

han de constar les dades que s’establisquen reglamentàriament i els 

controls periòdics. 

c) Han de col·laborar amb l’Ajuntament en l’empadronament dels animals 

que venguen. 

 

Article 58  

 

Les residències, les escoles d’ensinistrament i la resta d’instal·lacions creades 

per al manteniment temporal dels animals de companyia han de ser 



 

declarades nuclis zoològics per la conselleria competent com a requisit 

indispensable per a funcionar. 

 

Article 59  

 

El propietari o propietària de l’animal ha d’emplenar, en el moment de la 

cessió, una fitxa amb l’historial sanitari recent de cada animal. La persona 

representant del centre ha de rebre-la. 

 

Article 60 

 

1.- Les residències d’animals de companyia i la resta d’instal·lacions de la 

mateixa classe han de disposar d’un servei veterinari encarregat de vigilar i 

controlar l’estat físic dels animals i els tractaments que reben. 

 

2.- És obligació del servei veterinari del centre vigilar que els animals s’adapten 

a la nova situació, que estiguen alimentats adequadament i que no es donen 

circumstàncies de risc, amb l’adopció de les mesures corresponents per a 

evitar-los qualsevol tipus de dany. 

 

3.- Si un animal cau malalt al centre, aquest ha de comunicar-ho 

immediatament a la persona propietària o responsable d’aquest, que pot 

autoritzar un tractament veterinari o arreplegar-lo. En cas de malalties greus o 

de no localitzar la persona propietària, s’han d’adoptar les mesures sanitàries 

pertinents. 

 

4.- Les persones titulars de residències d’animals o instal·lacions semblants han 

de prendre les mesures necessàries per a evitar possibles contagis entre els 

animals que hi resideixen i el malalt, així com evitar molèsties a les persones i 

riscos per a la salut pública. 

 

Article 61  

 

Els establiments de tractament, cures i allotjament d’animals han de disposar 

obligatòriament de sales d’espera perquè no estiguen en la via pública, 

escales o altres dependències abans d’entrar en aquests establiments. 

 

 

TÍTOL VI.- INFRACCIONS I SANCIONS 

 

 

Article 62  

 

Les persones propietàries d’animals que per qualsevol circumstància i d’una 

manera freqüent produïsquen molèsties al veïnat, sense que prenguen les 

mesures corresponents per a evitar-ho, seran sancionades amb multes d’entre 



 

5.000 pessetes i 50.000 pessetes, i en cas de reincidència els animals podran ser 

confiscats per l’autoritat, que els donarà la destinació que estime convenient. 

 

Article 63  

 

Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus. 

 

1. Seran infraccions lleus: 

 

a) Posseir gossos no empadronats quan no estiguen qualificats com a 

potencialment perillosos.  

b) No disposar dels arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de 

vaccinació o tractament obligatori, o que estiguen incomplets. 

c) Transportar animals vulnerant els requisits que estableix l’article 14, sempre 

que no es tracte d’animals potencialment perillosos. 

d) Vendre i donar animals a menors de 18 anys o persones incapacitades 

sense l’autorització dels qui tinguen la seua pàtria potestat o custòdia. 

e) Cometre qualsevol infracció d’aquesta Ordenança que no siga qualificada 

com a greu o molt greu. 

 

2. Seran infraccions greus: 

 

a) Mantenir animals d’espècies perilloses sense una autorització prèvia. 

b) Donar animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de 

compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció 

onerosa d’animals. 

c) Mantenir els animals sense l’alimentació corresponent o en instal·lacions 

indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la 

pràctica de les cures i l’atenció necessàries d’acord amb les seues 

necessitats etològiques, segons la raça i l’espècie. 

d) No vaccinar els animals de companyia o no sotmetre’ls als tractaments 

obligatoris. 

e)  En el cas dels establiments per al manteniment temporal, la cria o la venda 

d’animals, incomplir qualsevol dels requisits i les condicions que estableix 

aquesta llei. 

f) Filmar escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o 

patiment sense l’autorització prèvia de l’òrgan competent de la Comunitat 

Valenciana. 

g) Incomplir l’obligació d’identificar els animals mitjançant un tatuatge o un 

sistema d’identificació electrònic per mitjà d’un codi identificador en els 

gossos, i tal com assenyalen els articles 20, 21, 22 i 28 d’aquesta Ordenança. 

h) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 

necessàries per a evitar que escape o que es perda. 

i) Ometre la inscripció en el Registre d’un animal potencialment perillós 

j) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense boç o no 

subjecte amb cadena. 



 

k) Transportar animals potencialment perillosos vulnerant el que disposa 

l’article 14 d’aquesta Ordenança. 

l) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o facilitar la informació requerida 

per les autoritats competents o els seus o les seues agents, amb vista al 

compliment de funcions que estableix aquesta llei, així com subministrar 

informació inexacta o documentació falsa. 

m) Reincidir en una infracció lleu. 

n) Incomplir les obligacions que regula l’article 10 d’aquesta Ordenança. 

 

3. Seran infraccions molt greus: 

 

a) Sacrificar animals amb patiments físics o psíquics, sense necessitat ni causa 

justificada. 

b) Maltractar els animals o agredir-los físicament o psíquicament. 

c) Abandonar els animals de qualsevol espècie, siguen o no potencialment 

perillosos. 

d) Filmar escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment 

d’animals quan el dany no siga simulat. 

e) Esterilitzar, mutilar i sacrificar animals sense control veterinari. 

f) Vendre animals de manera ambulant. 

g) Criar i comercialitzar animals sense les llicències i els permisos corresponents. 

h) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies 

que puguen ocasionar-los patiments, trastorns greus que alteren el seu 

desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per 

veterinaris o veterinàries en cas de necessitat. 

i) Incomplir l’article 5 de la Llei 4/1994. 

j) Utilitzar animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i 

altres activitats que indiquen crueltat o maltractament, que puguen 

ocasionar-los la mort o patiments o que els facen objecte de tractaments 

antinaturals o vexatoris. En aquest cas, per a la imposició de la sanció 

corresponent, cal ajustar-se al que disposa la Llei 2/1991, de 18 de febrer, 

d’espectacles, establiments públics i activitats recreatives. 

k) Incitar els animals a escometre persones o altres animals, exceptuant els 

gossos de la Policia i els dels pastors i pastores. 

l) Prestar assistència sanitària als animals persones no facultades a aquest 

efecte per la legislació vigent. 

m) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 

n) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o un animal potencialment 

perillós a qui no tinga llicència. 

o) Ensinistrar animals potencialment perillosos per a activar-ne l’agressivitat o 

per a finalitats prohibides. 

p) Ensinistrar animals potencialment perillosos una persona que no tinga el 

certificat de capacitació. 

q) Organitzar o celebrar concursos, exercicis, exhibicions o espectacles 

d’animals potencialment perillosos destinats a demostrar l’agressivitat dels 

animals o participar-hi. 

r) Reincidir en una infracció greu. 



 

 

Article 64 

 

1.- Les infraccions d’aquesta Ordenança seran sancionades amb multes de 

30,05 euros a 18.030,36 euros. 

 

2.- La resolució sancionadora pot comportar la confiscació dels animals 

objecte de la infracció. En el cas d’animals potencialment perillosos, les 

infraccions que tipifica l’article anterior poden comportar com a sancions 

accessòries, a més de la confiscació, el decomís, l’esterilització o el sacrifici 

dels animals, la clausura de l’establiment i la suspensió temporal o definitiva de 

la llicència per a tinença d’animals potencialment perillosos. 

 

Article 65  

 

1. a) Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 30,05 euros a 

601,01 euros. 

b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 601,02 euros a 

6.010,12 euros. 

c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de 6.010,13 euros 

a 18.030,36 euros. 

 

2.- En la imposició de sancions es tindran en compte per a graduar la quantia 

de les multes i la imposició de sancions accessòries els criteris següents: 

 

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

comesa. 

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

infracció. 

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions, així com la 

negligència o la intencionalitat de la persona infractora. 

d) El grau de perillositat generat per la comissió de la infracció, especialment 

quan es tracte d’animals potencialment perillosos. 

 

Article 66  

 

En el cas que la normativa sectorial sobre la matèria que regula aquesta 

Ordenança, és a dir, la legislació sobre activitats qualificades, protecció dels 

animals i animals potencialment perillosos, estipule sancions superiors a 

aquelles que regula aquesta Ordenança, aquestes podran ser aplicades per 

l’òrgan competent. 

 

Article 67  

 

La imposició de qualsevol sanció que preveu aquesta Ordenança no exclou la 

responsabilitat civil o penal ni l’eventual indemnització de danys i perjudicis 

que poden correspondre a la persona sancionada. 



 

 

Article 68  

 

El procediment sancionador es durà a terme d’acord amb el que regula la Llei 

de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, en relació amb el Reial decret 1398/1993, de 9 d’agost, pel 

qual s’aprova el reglament del procediment per a l’exercici de la potestat 

sancionadora. 

 

Article 69 

 

1.- L’òrgan competent per a la incoació i la resolució dels expedients 

sancionadors serà l’Alcaldia, si bé, per mitjà d’un decret, podrà delegar les 

atribucions d’incoació en la regidoria delegada competent per raó de la 

matèria o en la Comissió de Govern. La resolució dels expedients correspondrà 

en tot cas a l’alcalde o alcaldessa. 

 

2.- En cap cas podran recaure en el mateix òrgan la instrucció i la resolució 

dels procediments sancionadors. 

 

Article 70  

 

L’administració local podrà adoptar les mesures provisionals escaients fins a la 

resolució de l’expedient sancionador corresponent. Abans de la resolució que 

adopte les mesures provisionals corresponents, es donarà audiència a la 

persona interessada perquè hi formule les al·legacions que estime convenients. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

En tot el que no regula aquesta Ordenança cal ajustar-se a tot el que disposen 

la Llei valenciana 4/1994, de 8 de juliol, de protecció d’animals de companyia i 

la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 

d’animals potencialment perillosos. 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

Les persones propietàries de gossos o animals potencialment perillosos 

disposaran d’un termini inicial per a la inscripció d’aquests animals, durant el 

qual no se sancionarà l’incompliment d’aquesta obligació. Aquest termini 

finalitzarà el 31 de desembre del 2000. 

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 



 

Aquesta Ordenança deroga l’Ordenança sobre tinença d’animals, aprovada 

inicialment pel Ple de la corporació el 23 d’abril de 1998, així com les 

modificacions d’aquesta. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor en la data en què es publique el seu text 

íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, una vegada que haja transcorregut 

el termini de quinze dies que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL: 

 

Aprovació inicial: Ple de la corporació, 22/06/2000. 

Publicació de l’aprovació inicial: BOP Alacant núm. 170, 10/07/2000. 

No hi ha suggeriments ni reclamacions en termini. 

Publicació de l’aprovació definitiva: BOP Alacant núm. 209, 09/09/2000. 

 

APROVACIÓ DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL: 

 

Aprovació inicial: Ple de la corporació, 22/02/2001. 

Publicació de l’aprovació inicial: BOP Alacant núm. 74, 30/03/2001. 

No hi ha suggeriments ni reclamacions en termini. 

Publicació de l’aprovació definitiva: BOP Alacant núm. 129, 07/06/2001. 

 

APROVACIÓ DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL: 

 

Aprovació inicial: Ple de la corporació, 22/07/2010. 

Publicació de l’aprovació inicial: BOP Alacant núm. 148, 05/08/2010. 

No hi ha suggeriments ni reclamacions en termini. 

Publicació de l’aprovació definitiva: BOP Alacant núm. 180, 20/09/2010. 


