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L’ordenança municipal vigent sobre la tinença d’animals en l’entorn humà, va ser aprovada pel
Ple de l’Ajuntament d’Alcoi, en LA sessió celebrada el 30 de gener de 2017 i publicada com a
definitiva en EL BOP. número 97, de 24 de maig de 2017, amb un plantejament global sobre la
tinença, benestar i protecció dels animals que es recull en aquesta.
Hui dia continuen sorgint qüestions, referents a la consciència social quant a la necessària
convivència i la deguda protecció dels animals, així com la seguretat higienicosanitària d’aquests,
la qual cosa ha comportat haver de realitzar canvis en els criteris sobre els quals se sustentava la
normativa anterior per a ajustar-nos al nostre temps mitjançant la conscienciació, sensibilització i
col·laboració de l’administració amb els administrats i els subjectes d’aquesta ordenança, els
animals de companyia que viuen al nostre terme municipal.
L’ordenança estableix una sèrie d’obligacions a les persones titulars d’animals amb l’objectiu
de minimitzar els riscos potencials dels animals en societat. Al mateix temps que, de fet, es
reconeix el dret d’aquests a compartir un mateix espai de manera natural amb l’ésser humà en un
equilibri de respecte i no agressió.
Per a això, la present ordenança fixa les atencions mínimes que han de rebre els animals pel
que fa a tracte, higiene i cura, protecció i transport, registre i identificació, i estableix les normes
sobre la seua estada en establiments especialitzats, atenció sanitària, comercialització i venda.
Atesa la finalitat de la tinença responsable d’animals, la higiene i salut dels animals, població i
benestar, es realitza la intervenció municipal mitjançant la creació d’un instrument jurídic àgil i
eficaç, d’aplicació en tot el terme municipal, i que servisca per a millorar la seguretat de la
ciutadania i el benestar dels animals. En el text de l’ordenança s’observen i justifiquen els principis
de bona regulació establits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja que es considera una mesura d’aprovació

necessària, que està directament relacionada amb els principis d’eficàcia i eficiència, i queda
clarament acreditat que amb la seua aprovació es pretén satisfer l’interés general i acomodar-se,
al seu torn, el fi als recursos pressupostaris disponibles.
L’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL), atribueix als ajuntaments potestat reglamentària, és a dir, capacitat per a desenvolupar,
dins de l’esfera de les seues competències, el que es disposa en les lleis estatals o autonòmiques.
Com a conseqüència d’aquesta potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter
general i de rang inferior a llei, sense que, en cap cas, aquestes disposicions puguen contenir
preceptes oposats a les lleis.
La referida potestat reglamentària dels ajuntaments es materialitza a través de les ordenances
i reglaments aprovats pel Ple Municipal, i aquests últims són els que es refereixen a normes
internes d’autoorganització.
La present Ordenança es dicta a l’empara del que es disposa en l’article 4.1 a), de la Llei
anomenada, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, en la qual s’estableix que “En la seua qualitat d’administracions
públiques de caràcter territorial, i dins de l’esfera de les seues competències, corresponen en tot
cas als municipis, les províncies i les illes: les potestats reglamentària i d’autoorganització.”; i
l’article 33.3 q) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana, estableix el text literal següent: “Els municipis valencians tenen competències pròpies
en les matèries següents: la recollida i gestió d’animals vagabunds i abandonats.”

CAPÍTOL PRIMER
Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. La present Ordenança té com a objectiu regular, en l’àmbit de les competències
municipals de l’Ajuntament d’Alcoi, la tinença responsable d’animals compatible amb la higiene, la
salut pública i la seguretat de persones i béns, així com garantir als animals el seu benestar i la
protecció deguda.

Article 2. L’autoritat municipal en la protecció dels animals estarà representada per l’AlcaldePresident de la Corporació i pel regidor delegat en absència d’aquest.

Article 3. Aquesta Ordenança serà de compliment obligatori al terme municipal d’Alcoi i afectarà a
qualsevol persona física o jurídica que en qualitat de propietària, mera tenidora, venedora,
cuidadora, ensinistradora, domadora, encarregada, membre d’associacions protectores d’animals,
membre de societats de colombicultura, columbofília, ornitologia, ramader i similars, que es
relacione amb animals, així com a qualsevol altra persona que es relacione amb aquests de
manera permanent, ocasional o accidental.
Queden fora de l’àmbit d’aquesta Ordenança, la protecció i conservació de la fauna autòctona
i de les espècies d’aprofitament piscícola i cinegètic, així com l’experimentació i vivisecció
d’animals, i altres matèries regulades per la seua legislació específica corresponent.

CAPÍTOL SEGON
Definicions
Article 4.
1. Animals de companyia: aquells animals que viuen amb les persones, principalment a la llar,
amb finalitats fonamentalment de companyia, oci, educatius o socials, independentment de
la seua espècie. A l’efecte d’aquesta Llei, s’inclouen entre aquests tots els gossos, gats i
furons, independentment de la fi per al qual es destinen o el lloc en el qual habiten, i els
èquids utilitzats amb finalitats d’oci o esportiu, sempre que la seua tinença no tinga com a
destinació el seu consum o l’aprofitament de les seues produccions, o no es duga a terme,
en general, amb finalitats comercials o lucratives. Aquesta definició serà aplicable a tots els
invertebrats, amfibis, peixos, rèptils, ocells i xicotets mamífers de companyia la
comercialització o la tinença dels quals no estiga prohibida per la normativa vigent. A
l’efecte d’aquesta ordenança, quan es referisca a animals s’entendrà com a animals de
companyia, llevat que s’especifique expressament.
2. Animals de producció: els animals de producció, reproducció, esquer o sacrifici, inclosos
els animals de pelleteria o d’activitats cinegètiques, mantinguts, encebats o criats per a la
producció d’aliments o productes d’origen animal per a qualsevol ús industrial o una altra
finalitat comercial o lucrativa.
3. Fauna silvestre: el conjunt d’espècies, subespècies, població i individus animals que viuen i
es reprodueixen de manera natural en estat silvestre en el territori nacional, inclosos els
que es troben en hivernada o estan de pas, amb independència del seu caràcter autòcton
o al·lòcton, i de la possibilitat del seu aprofitament cinegètic. No s’entendran com a fauna
silvestre els animals d’aquestes espècies que es mantenen com a animals de companyia o
com a animals de producció.
4. Animal salvatge: aquell de la fauna silvestre que per les seues característiques físiques,
etològiques o de comportament, compleixen els requisits per a considerar-los com a
animals potencialment perillosos.
5. Animal abandonat: es considera animal de companyia abandonat tot aquell que podent
estar identificat o no el seu origen o propietari, circule per la via pública sense
acompanyament de cap persona i del qual no s’haja denunciat la seua pèrdua o sostracció,
o aquell que no siga retirat del centre de recollida pel seu propietari o persona autoritzada
en els terminis establits en la normativa vigent.
6. Animal perdut o extraviat: aquells animals de companyia que, estant identificats o sense
identificar, vaguen sense destinació i sense control, sempre que els seus propietaris o
posseïdors hagen comunicat l’extraviament o pèrdua d’aquests. En cas d’animals
identificats, haurà d’haver-se comunicat la pèrdua al Registre Valencià d’Identificació
d’Animals de Companyia de la Comunitat Valenciana.
7.

Animals vagabunds: aquells animals de companyia que no tenen propietari o posseïdor i
vaguen sense destinació i sense control.

8. Animals identificats: aquells animals que porten algun sistema de marcatge reconegut per
les autoritats competents i es troben donats d’alta en el Registre Valencià d’Identificació de
la Comunitat Valenciana o en el registre equivalent d’una altra comunitat autònoma.
9. Propietari o responsable legal o posseïdor permanent: qui figure inscrit com a tal en el
Registre d’Identificació corresponent. En els casos en els quals no hi haja inscripció en el

Registre, es considerarà propietari qui puga demostrar aquesta circumstància per
qualsevol mètode admés en Dret per a la prova de la seua titularitat i domini.
10. Posseïdor temporal: el que sense ser propietari en els termes establits en el punt anterior,
posseïsca de manera circumstancial la possessió i/o cura de l’animal.
11. Animals potencialment perillosos: tots els que, pertanyent a la fauna salvatge, són utilitzats
com a animals domèstics o de companyia, amb independència de la seua agressivitat, i
pertanyen a espècies o races que tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les
persones o a altres animals i danys a les coses.
12. Animal exòtic: animal de la fauna silvestre no autòctona que de manera individual depén
dels humans, conviu amb ells i ha assumit el costum de la captivitat, sempre que les seues
característiques etològiques li permeten viure en companyia a la llar.
13. Animal assilvestrat: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la
convivència amb les persones i poden produir danys a les persones o animals.
14. Gos pigall: és aquell del qual s’acredita com a ensinistrat en centres nacionals o estrangers
reconeguts per a l’acompanyament, conducció i auxili de les persones deficients visuals.

CAPÍTOL TERCER
Disposicions generals

Article 5. Es prohibeix el sacrifici dels animals sense necessitat o causa justificada. En cas de ser
necessari el sacrifici, serà realitzat sempre per un veterinari de manera ràpida i indolora, i
mitjançant mètodes que impliquen el mínim sofriment i d’acord amb la normativa vigent.
L’eutanàsia dels animals serà sempre prescrita i realitzada per un veterinari d’acord amb la
normativa vigent, de manera ràpida i indolora, i s’hi haurà d’aplicar sempre sedació, i mitjançant
mètodes que impliquen el mínim sofriment i provoquen una pèrdua de consciència immediata.
Les autoritats competents en matèria mediambiental, de protecció animal, sanitat animal, salut
pública i seguretat pública podran ordenar l’eutanàsia dels animals per a evitar el seu sofriment o
per motius de sanitat animal, de seguretat de les persones o animals, d’existència de risc per a la
salut pública o mediambiental.
Es fomentarà com a objectiu el sacrifici zero, per la qual cosa l’entitat o organisme que
gestione un nucli zoològic municipal, haurà de comunicar l’eutanàsia que es realitze, de manera
prèvia, si pot ser, mitjançant informe veterinari col·laborador/autoritzat que motive la necessitat de
l’acte.

Article 6. Els animals hauran de disposar d’espai suficient quan siguen traslladats d’un lloc a un
altre. El mitjà d’embalatge així com de transport haurà de ser per a protegir els animals de la
intempèrie i de la climatologia, i haurà de portar expressament la indicació de la presència
d’animals vius. Si són agressius, el seu trasllat s’haurà de fer amb les mesures de seguretat
necessàries.
Durant el transport i espera, els animals seran observats i disposaran d’aigua i alimentació
convenient.

L’habitacle on siguen transportats haurà de mantenir unes bones condicions higienicosanitàries
d’acord amb les necessitats fisiològiques i etològiques de cada espècie, i haurà d’estar
degudament desinfectat i desinsectat.
La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de manera adequada.
En tot cas es complirà la normativa vigent en la matèria.

Article 7. Els veterinaris en exercici lliure, clíniques, consultoris, hospitals veterinaris i protectores,
hauran de portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte d’atencions sanitàries,
vacunació o tractaments obligatoris, que estarà a la disposició de l’autoritat competent. Igualment
col·laboraran amb l’Ajuntament en el censat d’animals de companyia.

CAPÍTOL QUART
Protecció dels animals

Article 8. Queda prohibida, respecte dels animals a què es refereix aquesta Ordenança:
1. Causar la seua mort sense justificació, excepte els casos d’animals destinats al sacrifici per
malaltia incurable, seguretat o necessitat ineludible. En qualsevol cas, el sacrifici serà
realitzat per personal veterinari qualificat i en les instal·lacions autoritzades amb mètodes
no cruents i indolors, d’acord amb la normativa que siga vigent.
2. El maltractament físic, psíquic i passiu, colpejar-los, infligir-los qualsevol mal o cometre
actes de crueltat contra aquests.
3. Practicar qualsevol tipus de mutilació, excepte les realitzades per veterinaris, que no
estiguen prohibides i representen un benefici futur per a l’animal. Aquesta excepció no
inclou les mutilacions amb finalitats exclusivament estètiques.
4. Situar-los a la intempèrie sense l’adequada protecció, enfront de les circumstàncies
meteorològiques.
5. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o que no es
corresponguen amb les necessitats etològiques i fisiològiques de la seua espècie.
6. No facilitar-los l’alimentació necessària per al seu desenvolupament atenent la seua
espècie, raça i edat.
7. Fer-los ingerir substàncies que puguen causar-los sofriments o danys.
8. Posseir-los sense complir els calendaris de vacunacions i tractaments obligatoris.
9. La seua utilització en tota mena d’activitats que li representen maltractaments, sofriments,
danys o que no es corresponguen amb les característiques etològiques i fisiològiques de
l’espècie de què es tracte.
10. Vendre’ls a menors de díhuit anys i a persones incapacitades sense l’autorització expressa
i per escrit dels que tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.

11. Criar-los per a la venda o vendre’ls en establiments que no posseïsquen les llicències o
permisos corresponents i no estiguen registrats com a nuclis zoològics. Queda prohibida la
venda ambulant i per correu.
12. Donar-los com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació.
13. Abandonar animals vius en habitatges tancats, a les vies públiques, camps, solars, jardins
o qualsevol altre lloc.
14. Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció, benestar i
condicions de seguretat dels animals en el transport.
15. Utilitzar els vehicles com a allotjament habitual o temporal dels animals.
16. Incitar els animals a atacar-se entre si o a llançar-se contra persones o béns, i queda
prohibit fer qualsevol tipus d’ostentació d’agressivitat d’aquests.
17. Enterrar animals en llocs no autoritzats expressament.
18. Donar menjar a animals silvestres i assilvestrats a excepció de les colònies de gats
autoritzades i registrades, les xicotetes menjadores per a ocells i les alimentacions
suplementàries amb objecte cinegètics que la Llei preveja.
19. Exhibir els animals de manera ambulant com a reclam.
20. Produir molèsties al veïnat de manera freqüent i sense prendre mesures per a evitar-lo.

Article 9. Quan no es tracte d’espècies protegides per les normes estatals i convenis
internacionals, s’entendrà com a justificades les accions encaminades al control de les poblacions
animals en l’entorn urbà la proliferació de les quals resulte molesta, nociva, insalubre o perillosa.
Per a espècies cinegètiques i/o en terrenys cinegètics, es requerirà l’autorització prèvia de la
Conselleria de Medi Ambient per a la seua captura.

Article 10. L’Ajuntament podrà promoure la gestió de les colònies de gats o altres animals urbans,
a fi de minimitzar les molèsties produïdes pels animals al veïnat, reduir els riscos sanitaris, evitar
la superpoblació i millorar la qualitat de vida dels animals. Les colònies d’animals podran ser
gestionades per les entitats de protecció i defensa dels animals a través dels convenis o
instruments de col·laboració corresponents, d’acord amb la normativa vigent.

Article 11. Les activitats amb animals en espais públics, estaran subjectes al compliment de la
normativa que els siga aplicable en matèria de sanitat i benestar animal, i la resta de normativa
que puga correspondre.
CAPÍTOL CINQUÉ
Animals de companyia

Article 12. Les persones propietàries d’un animal tindran l’obligació de mantenir-lo en les
condicions higienicosanitàries degudes, albergar-lo en instal·lacions adequades i adoptar les
mesures necessàries per a evitar la seua escapada o extraviament. Seran, així mateix,
responsables dels danys causats per aquests animals a terceres persones.

Estaran obligades igualment a seguir i abonar els tractaments sanitaris preventius que
l’Administració establisca, i notificar als serveis veterinaris, al més prompte possible, l’existència
de qualsevol símptoma en l’animal que denotara l’existència de malaltia contagiosa transmissible
a l’humà.
Les persones propietàries d’animals potencialment perillosos, a més, hauran de complir les
prescripcions que s’estableixen en la llei reguladora amb aquesta finalitat i normes reglamentàries
que la desenvolupen.

Article 13. Les persones propietàries d’animals de l’espècie canina estan obligades a:
1. Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat que ha de ser posat per
veterinari col·legiat i a proveir-se del passaport/documente sanitari oficial, tot això d’acord
amb la normativa de la Comunitat Valenciana vigent en cada moment. La identificació serà
realitzada per un veterinari i no comportarà un risc per a la vida de l’animal per les seues
característiques físiques.
2. Notificar en el Registre Valencià d’Identificació Animal (d’ara endavant RIVIA) la baixa per
mort certificada per veterinari o autoritat competent, la venda, cessió, pèrdua, trasllat
permanent o temporal per un període superior a tres mesos a un altre municipi, així com
qualsevol altra modificació de les dades que figuren en aquest. La sostracció o la pèrdua
s’haurà de notificar al registre esmentat en el termini de vint-i-quatre hores des que es
tinga coneixement dels fets.

Article 14. La inscripció en el Cens Municipal s’haurà de realitzar en el termini de quinze dies des
de la identificació amb microxip.
La inscripció, es durà a terme en les instal·lacions municipals pels propietaris o posseïdors de
gossos empadronats a Alcoi els animals dels quals es troben en el terme municipal més de tres
mesos a l’any, i s’haurà d’acompanyar de còpia de la fitxa emplenada amb inclusió dels elements
que servisquen d’identificació, mitjançant una declaració que continga amb caràcter mínim la
informació següent:
a) Codi identificador implantat pel RIVIA.
b) Espècie, raça, nom, grandària, sexe i data de naixement de l’animal, manera i motiu de la
tinença, trets físics característics.
c) Domicili habitual d’animal.
d) Nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon de la persona propietària responsable de l’animal.
e) Tractaments profilàctics obligatoris.
f)

Dades del posseïdor/a responsable de l’animal (optatiu).

g) Referència de l’assegurança de responsabilitat civil, en els casos que siga procedent.
h) Núm. del registre del Nucli Zoològic corresponent, en cas d’activitats i entitats de protecció
animal.
i)

La inscripció en el Cens podrà estar subjecta a les taxes establides en l’Ordenança Fiscal
corresponent.

Article 15. S’estableix l’obligatorietat de registrar en el Registre Municipal d’Animals tots els
animals catalogats com a potencialment perillosos, especialment els de l’espècie canina i els que
pertanyent a la fauna salvatge o espècies no domesticades i que són utilitzades com a animals
domèstics, o de companyia, amb independència de la seua agressivitat, pertanyents a espècies o
races que tinguen capacitat de causar la mort, lesions a les persones o altres animals i danys a les
coses.

El registre municipal d’animals potencialment perillosos constarà de les dades següents:
•

Les dades personals del propietari/ària i del tenidor/posseïdor responsable de l’animal en
cas d’existir, així com les dades de l’animal, espècie, raça, nom, grandària, número
d’identificació (microxip) i qualsevol altra dada que siga rellevant per a la seua identificació.

•

El codi identificatiu del xip, número de llicència administrativa per a la seua tinença,
característiques de l’animal que facen possible la seua identificació i el lloc habitual de
residència d’aquest, tot especificant si està destinat a viure amb els éssers humans,
convivència, o si per contra té finalitats diferents com a guarda o protecció.

•

Es farà constar, igualment, en el full de registre de cada animal qualsevol incident o
incidència que s’haja produït per o amb aquests animals, així com el certificat de sanitat
animal acreditatiu de la seua situació sanitària i de la inexistència de malalties o trastorns
que els facen especialment perillosos.

•

En el cas d’animals de la fauna salvatge inclosos en la legislació vigent, l’obtenció de la
llicència està condicionada a la presentació d’una memòria descriptiva en la qual
s’analitzen les característiques tècniques de les instal·lacions i es garantisca que són
suficients per a evitar l’eixida i/o fugida dels animals. Aquesta memòria estarà subscrita per
un tècnic competent en l’exercici lliure professional.

Article 16. Les persones propietàries d’animals de companyia pertanyents a espècies diferents als
cànids i altres espècies catalogades com a potencialment perilloses, podran voluntàriament
sol·licitar la inscripció d’aquests en el cens municipal d’animals.

Article 17. La inscripció en el cens municipal d’animals de companyia es realitzarà una sola
vegada, i no serà necessària la seua renovació; les persones propietàries hauran de comunicar a
l’Ajuntament, en el termini de deu dies, qualsevol variació en els dades que consten en aquest,
especialment els referits a les baixes, canvi de titular, situació sanitària de l’animal, domicili i
telèfons.

Article 18. La tinença d’animals potencialment perillosos per residència, desenvolupament d’una
activitat de comerç, ensinistrament o manteniment temporal d’un animal potencialment perillós al
municipi d’Alcoi, requerirà l’obtenció prèvia de llicència administrativa.

1. La sol·licitud de llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos haruà
de ser presentada per aquells que n’estiguen interessats a les Oficines del Registre General de
l’Ajuntament d’Alcoi, prèviament a l’adquisició, possessió o custòdia de l’animal i requerirà el
compliment per les persones interessades dels requisits següents:

1.1. Ser major d’edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l’animal.
1.2. No haver sigut condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat
sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat
per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
1.3. No haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions
accessòries previstes en l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a
l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver sigut sancionat amb la suspensió
temporal d’aquesta, sempre que en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió
anteriorment imposada haja sigut complida íntegrament.
1.4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment
perillosos.
1.5. Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 euros).

2. Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar, en original, la documentació requerida que
estiga d’acord amb l’activitat o finalitat per a la qual se sol·licita la llicència i que s’estableix a
continuació:
2.1. DNI, passaport o targeta d’estranger sol·licitant, en el cas de les persones físiques; o DNI
del representant legal en el cas de persones jurídiques; i NIF si és una entitat privada.
2.2. Certificat d’antecedents penals, en vigor, acreditatiu de 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.
2.3. Certificat d’aptitud psicològica i certificat de capacitació física per a la tinença d’animals
d’aquestes característiques, expedit per centres de reconeixement autoritzats o tècnics facultatius
titulats en medicina i psicologia respectivament.
2.4. Certificats negatius expedits pels registres corresponents de no haver sigut sancionat per
infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries previstes en la llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic dels animals potencialment perillosos i/o
declaració jurada.
2.5. Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil davant de tercers,
i aportar la pòlissa i el rebut d’abonament corresponents, amb una cobertura no inferior a 120.000
euros per la seua responsabilitat derivada de danys causats per l’animal a persones, altres
animals i a béns, encara que haja sigut cedit a un tercer per a la seua cura. En aquesta acreditació
s’haurà d’establir expressament que la cobertura cobreix qualsevol circumstància i situació, i fins i
tot l’incompliment de la normativa establida.
2.6. Declaració responsable de no estar incapacitat per a proporcionar cures necessàries a
l’animal, així com de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d’animals.

3. En cas que la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos siga sol·licitada amb
la finalitat de cria, ensinistrament, tractament, venda i residència, a més, s’haurà d’aportar la
Llicència Municipal d’activitat o certificat d’inexigibilitat d’aquesta, i podrà ser requerit:
3.1. Certificat de capacitació expedit o homologat per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, en el cas d’ensinistradors, d’acord amb el que s’estableix en l’art. 5 del Decret
145/2000, de la Generalitat Valenciana.
3.2. Certificat de declaració i registre de Nucli Zoològic.
3.3. Escriptura de constitució de l’entitat jurídica i número d’afiliació fiscal.
3.4. Programa Tècnicosanitari que haurà de realitzar un Veterinari col·legiat, el qual ha de ser
visat pel Col·legi de Veterinaris i estar d’acord amb la legislació vigent amb aquesta finalitat.
3.5. En cap cas s’atendrà la sol·licitud de la llicència per a la persona interessada que estiga
immersa en un procés sancionador per infraccions en matèria de tinença d’animals o els
delictes citats, mentre no es dicte resolució ferma.

4. Admesa la sol·licitud, i a la vista de la documentació presentada, es podran realitzar totes
aquelles diligències que es consideren necessàries amb vista a verificar el compliment dels
requisits per part de la persona sol·licitant, bé requerint a la persona interessada l’ampliació,
millora o aclariment de la documentació aportada, o bé sol·licitant informe o dictàmens als tècnics
o organismes competents en cada cas.

5. Els Serveis Municipals, amb la col·laboració d’altres organismes públics, podran verificar la
idoneïtat de l’habitacle que allotjarà els animals, les seues condicions d’habitabilitat i la seua
adequació a la normativa vigent.

6. Correspon a l’Alcaldia o òrgan delegat, a la vista de l’expedient tramitat, resoldre, de forma
motivada, la concessió de la llicència. Cada llicència expedida serà registrada i dotada d’un
número identificatiu.

7. Si es denegara la llicència a una persona sol·licitant que estiguera en possessió d’un animal
potencialment perillós, estarà obligat a entregar-lo immediatament en depòsit a les instal·lacions
de recollida dels animals de què dispose l’Ajuntament o entitat acreditada per al seu allotjament i
haurà de comunicar a l’Ajuntament el lloc del seu reallotjament. En el termini màxim de 10 dies
des del seu lliurament, la persona responsable de l’animal haurà de comunicar de manera
expressa la persona o entitat, titular en tot cas de la llicència corresponent, a la qual es farà
lliurament de l’animal, després de l’abonament previ de les despeses que haja originat la seua
atenció i manteniment.

Article 19. Vigència
Aquesta llicència administrativa haurà de renovar-se abans de transcórrer cinc anys des de la data
d’expedició per períodes successius de la mateixa duració.
No obstant això, la llicència perdrà la seua vigència en el moment en què el seu titular deixe de
complir qualsevol dels requisits establits per a la seua obtenció.

Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular
en el termini de quinze dies, comptats des de la data en què es produïsquen, a l’òrgan competent
del municipi al qual correspon la seua expedició.

Secció primera
De les persones propietàries i tinença d’animals

Article 20. Els animals hauran d’estar sota la responsabilitat dels seus amos/de les seues ames,
en recintes on no puguen causar danys a les persones, animals o coses. En cas de la tinença de
gossos guardians, ha d’instal·lar-se en aquestes propietats, de forma ben visible, cartells que
advertisquen de la seua existència.
En tot cas, en els espais oberts a la intempèrie s’haurà d’habilitar una caseta o refugi adequat en
protecció, aïllament, espai, neteja i seguretat, que protegisca l’animal de la climatologia.
Els gossos guardians o destinats a una altra funció no podran estar permanentment lligats, llevat
que es tracte dels catalogats com a potencialment perillosos, que s’atindran a l’exposat en la
norma específica, i, quan ho estiguen, el mitjà de subjecció haurà de permetre’ls llibertat de
moviments, ja que la longitud del lligam no ha de ser inferior a la mesura resultant de multiplicar
per quatre la longitud de l’animal, presa des del musell fins al naixement de la cua. En aquests
casos es disposarà d’un recipient de fàcil abast amb aigua potable neta.

Article 21. La tinença d’animals de companyia en habitatges urbans queda condicionada a un
allotjament adequat per a l’animal, a no atemptar contra la higiene, la salut i la seguretat pública i
al fet que no causen molèsties als veïns / les veïnes, sense que el nombre d’animals puga servir
de causa o justificació.

Article 22. Les autoritats municipals podran requerir tots aquells documents i informes que siguen
necessaris per a comprovar les condicions de tinença d’animals. Es facilitarà la labor inspectora i
la no-aportació de la documentació que es requerisca, serà objecte de sanció, sense perjudici de
l’adopció de mesures cautelars. Transcorregut el termini que s’atorgue i no presentats els
documents, s’entendrà que aquests documents no es tenen amb caràcter general.

Article 23. En qualsevol cas, quan es decidisca per part de l’Alcaldia-Presidència o regidor que
tinga la delegació, després de l’informe tècnic previ i sentits els propietaris/àries, que no és
tolerable l’estada d’animals en un habitatge o local, les ames/els amos d’aquests hauran de
procedir al seu desallotjament, i si no ho feren voluntàriament, després de ser requerits per a això,
ho faran els Serveis Municipals a càrrec d’aquells, sense perjudici de l’exigència de la
responsabilitat corresponent.

Article 24. Igualment, l’Ajuntament, podrà confiscar o ordenar l’aïllament dels animals de
companyia en casos de maltractaments, tortura, que presenten símptomes d’agressió física o
desnutrició, després de la tramitació prèvia tramitació de l’expedient corresponent i com a mesura
cautelar. Serà procedent l’adopció d’idèntiques mesures quan s’haguera diagnosticat que pateixen
malalties transmissibles a les persones o a altres animals, siga per a sotmetre’ls a un tractament

curatiu adequat o per a sacrificar-los en cas de malaltia incurable o sofriment insuperable, si fóra
necessari, després de l’informe previ d’un professional veterinari.

Article 25. Es prohibeix la permanència continuada dels gossos, gats i qualsevol animal que puga
veure’s afectat per aquesta situació, a les terrasses i balcons, sempre que el lloc no siga adequat
quant a espai, neteja, protecció, seguretat i/o es deriven molèsties al veïnat.
Les persones propietàries o tenidores responsables de l’animal podran ser denunciades si el
gos o gat lladra o miola habitualment durant la nit. També podran ser-ho si l’animal roman a la
intempèrie en condicions climatològiques adverses a la seua pròpia naturalesa, o si el seu lloc de
refugi les empitjora.
Es tindrà especial cura d’evitar les molèsties que puguen produir els animals per sons o
qualsevol tipus de soroll, tant si es troben a l’interior dels habitatges com a l’exterior, en horari
comprés entre les 22 hores i les 8 hores.

Article 26. Queda prohibida la circulació pels espais i vies públiques d’aquells gossos que no
vagen proveïts de collaret, acompanyats i conduïts mitjançant cadena resistent, corretja o similar.
Aniran proveïts de morrió quan el temperament de l’animal així ho aconselle per ser perillós,
agressiu o ho ordene l’autoritat municipal i sota la responsabilitat de l’amo.
Els gossos catalogats com a potencialment perillosos aniran sempre conduïts per corretja
curta no extensible de menys de 2 metres de longitud i proveïts de morrió siga quin siga el
temperament de l’animal.

Article 27. Quant als gossos catalogats com a potencialment perillosos, no podrà ser conduït més
d’un d’aquests gossos per part d’una sola persona.

Article 28. Queda prohibit traure al carrer animals salvatges o animals d’espècies no
domesticades, encara que estiguen amansides.

Article 29. Totes les mesures sanitàries i de seguretat que s’han de complir en espais públics,
podran ser també exigibles per als espais comuns d’edificacions col·lectives, urbanitzacions,
comunitats de propietaris i similars, d’acord amb la normativa vigent, per les comunitats de
propietaris.

Article 30. Els gossos i altres animals, amb excepció dels qualificats com a potencialment
perillosos, podran estar solts en les zones que autoritze o delimite l’Ajuntament amb aquesta
finalitat.
Als parcs que no tinguen zona delimitada i tancada hauran d’anar proveïts de collaret,
subjectes mitjançant corretja i amb morrió en cas que siga necessari. No podran accedir a les
zones enjardinades en les quals es puguen danyar les plantes ni a zones de jocs infantils. La
persona que l’acompanye serà responsable dels danys que l’animal cause.

Article 31. Es prohibeix l’accés d’animals a llocs públics i zones verdes en les quals s’indique
explícitament.

Article 32. Es prohibeix el bany d’animals en fonts ornamentals o similars, així com que aquests
beguen directament de les fonts d’aigua potable per a consum públic.

Article 33. Les persones que conduïsquen gossos i altres animals, per raons de salubritat pública,
impediran que aquests depositen les seues dejeccions o miccions en les façanes dels edificis,
voreres, passejos, parterres, jardins, zones verdes, zones terroses, parcs i similars, en general, en
qualsevol lloc destinat al trànsit o estada de vianants i jocs infantils. L’autoritat municipal podrà
requerir a l’infractor la neteja de la zona afectada.
Perquè evacuen aquestes dejeccions o miccions, si no hi ha un lloc assenyalat per a això,
hauran de portar-los a la calçada, al costat del rastell en el lloc més pròxim a l’embornal del
clavegueram.
La persona que conduïsca l’animal està obligada a la seua neteja. De l’incompliment seran
responsables els conductors/es d’animals i, subsidiàriament, els seus titulars.
En cas que les miccions siguen realitzades en la zona de vianants, la persona que conduïsca
l’animal està obligada a la seua neteja amb els mitjans adequats. De l’incompliment seran
responsables els conductors d’animals i, subsidiàriament, els seus propietaris.
Els excrements podran:
a) Incloure’s en els residus domiciliaris per mitjà de la bossa de recollida habitual.
b) Introduir-se dins de bosses biodegradables perfectament tancades per a ser depositades
en papereres o contenidors de restes.

És obligatori portar bosses per a la recollida dels excrements i, en cas de no portar a la
butxaca cap bossa, aquest fet serà motiu de sanció.

Article 34. El transport d’animals en vehicles particulars s’haurà d’efectuar de manera que no
puga ser pertorbada l’acció del conductor/ra del vehicle, es comprometa la seguretat del trànsit o
els represente als animals condicions inadequades des del punt de vista etològic o fisiològic.
Hauran d’anar allotjats en la part posterior del vehicle i evitar molestar el conductor/ra al qual no
podran tenir accés durant el trajecte, si bé qualsevol element utilitzat per a transportar animals
haurà d’estar homologat i ser compatible amb el benestar animal.

Article 35. La permanència d’animals a l’interior de vehicles sol es permetrà durant un breu espai
de temps, sempre que l’automòbil es trobe a l’ombra i amb les finestretes lleugerament baixades
per a permetre una ventilació suficient. La Policia Local podrà rescatar un animal deixat a l’interior
d’un vehicle si considera que la seua vida corre perill o presenta signes evidents de sofriment.

Article 36. En el cas de ser atropellat un animal per un vehicle quan aquest circule per les vies
urbanes, i sense perjudici de l’atestat o informe policial que siga procedent alçar de conformitat

amb el que establisquen les lleis i reglaments amb aquesta finalitat, la persona que condueix el
vehicle estarà obligada a comunicar el fet al més prompte possible a les autoritats competents, a fi
de garantir la seguretat per als altres usuaris/àries de les vies públiques.
En cas de resultar ferit l’animal, el conductor/ra del vehicle tindrà l’obligació, sempre que no perille
la seua integritat física ni la d’altres conductors/res, i d’acord amb el que dispose la normativa de
trànsit, si les persones propietàries de l’animal es trobaren absents o no pogueren fer-ho,
l’obligació de traslladar l’animal al centre veterinari més pròxim. En cap cas s’abandonarà un
animal ferit.

Article 37. La retirada de cadàvers d’animals, en particular els de companyia o que es
presumisquen identificables o amb amo, trobats en vies, espais i terrenys públics o privats,
requerirà el compliment dels tràmits següents:
•

Avís a la Policia Local o Forces o Cossos de Seguretat de l’Estat competents.

•

Comprovació, per l’autoritat actuant, de la identificació de l’animal si la tinguera.

•

Avís al titular de l’animal, en cas de ser identificable, perquè procedisca a la retirada del
cadàver i la seua exhumació d’acord amb el que es preveu reglamentàriament.

•

Retirada del cadàver de la via pública pel servei corresponent, en cas de no ser identificat
l’animal i no aparéixer el seu amo.

Article 38. Els gossos-guia d’invidents, de conformitat amb el que es disposa en la Llei sobre
Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, podran
viatjar en tots els mitjans de transport urbà i tenir accés als locals, llocs i espectacles públics,
sense pagament de suplements, quan acompanyen la persona invident a la qual serveixen de
pigall, sempre que complisquen el que s’estableix en aquesta, especialment respecte del distintiu
oficial o durant el període d’ensinistrament, tot acreditant degudament aquest extrem.

Article 39. Amb l’excepció exposada en l’article anterior, els animals podran accedir als serveis de
transport públic, quan així estiga disposat en el seu reglament de prestació del servei, subjectes al
compliment dels requisits que es marquen en aquesta Ordenança, així com en l’article 18 b, punt
segon de l’Ordenança reguladora del servei públic urbà de viatgers de l’Ajuntament d’Alcoi. No
obstant això, els conductors encarregats / les conductores encarregades dels mitjans de transport
públic podran prohibir el trasllat d’animals quan consideren que poden ocasionar molèsties a la
resta del passatge. Els serveis de transport públic podran indicar un lloc determinat en el vehicle
per a l’acomodament de l’animal quan hi haja un lloc específic destinat per al seu transport, pero
sempre hauràn de portar morrió i estar subjecte.
No accediran al servei públic de transport animals malalts, agressius i/o no socialitzats.
En qualsevol cas, podran ser traslladats en transport públic els animals xicotets que viatgen
dins d’una cistella de transport, gàbies o qualsevol altre habitacle que impedisca la seua escapada
i no comporten sofriment per a l’animal.

Article 40. La pujada o baixada d’animals de companyia als ascensors es realitzarà de tal forma
que no coincidisca amb la seua utilització per part d’altres persones, si aquestes ho exigiren o

l’animal es mostrara agressiu, excepte en els casos de gossos-guia a què es refereix l’article 38
d’aquesta Ordenança.

Article 41. Els/les titulars d’hotels, pensions, bars, restaurants, cafeteries, establiments de pública
concurrència i similars, podran prohibir a criteri seu l’entrada i permanència de gossos en els seus
establiments i hauran d’assenyalar visiblement a l’entrada aquesta prohibició. Encara que
permesa l’entrada i permanència, caldrà que els gossos estiguen degudament identificats i vagen
proveïts del morrió, en cas necessari, i subjectes per una cadena o corretja resistent. Aquestes
condicions podran ser exigibles per a altres animals de companyia.

Article 42. No es permetrà l’entrada i permanència d’animals en locals d’espectacles públics,
esportius i culturals, quan l’organització considere que afecten la seguretat i salubritat pública,
excepte en els casos en què, per la naturalesa especial d’aquests, aquests siguen imprescindibles
o amb l’excepció exposada en l’article 38.

Article 43. Queda prohibida l’entrada d’animals en tota classe de locals destinats a la fabricació,
manipulació, emmagatzematge, transport o venda d’aliments.

Secció segona
De les agressions

Article 44. El/la titular, criador/a, tenidor/a o responsable d’un animal agressor que haja causat
lesions a una persona o a un altre animal, així com el/la titular de l’animal agredit, tindrà l’obligació
de sotmetre l’animal a control d’un/una veterinari/ària en exercici lliure de la seua professió. Serà
responsable que l’animal siga sotmés a una avaluació inicial o reconeixement previ i a un període
d’observació de catorze dies següents a l’agressió per un veterinari en exercici lliure professional.
Aquestes actuacions tindran per objecte observar l’existència d’indicis clínics i/o epidemiològics
compatibles amb la ràbia en l’animal.
El veterinari actuant emetrà un informe sanitari de l’observació de l’animal, que serà entregat
al seu propietari o tenidor. A més, haurà d’informar l’entitat gestora del Registre Informàtic Valencià
d’Identificació Animal dels resultats d’aquesta observació, amb els quals ’actualitzarà la dada en
aquest registre. Si el veterinari/ària actuant observara indicis clínics i/o epidemiològics compatibles
amb la ràbia, haurà de comunicar aquesta circumstància a les autoritats competents en matèria de
sanitat animal i salut pública, així com a l’ajuntament respectiu.
El/la propietari/ària o tenidor/a responsable de l’animal haurà d’entregar a l’ajuntament una
còpia de l’informe veterinari de l’observació dins dels quinze dies posteriors a aquesta.
Aquestes mesures tenen la consideració d’obligació sanitària, d’acord amb la Llei 4/1994, de 8
de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels animals de companyia, per la qual cosa el seu
incompliment tindrà la consideració d’infracció greu.
En qualsevol cas, s’actuarà d’acord amb les directrius del Pla de Contingència per al Control
de la Ràbia en Animals Domèstics a Espanya que es trobe en vigor en cada moment.

Així mateix, el titular de l’animal agressor o agredit, haurà de comunicar la mossegada als
serveis sanitaris en el termini de vint-i-quatre hores, a fi d’informar del control sanitari d’aquest, així
com facilitar les dades corresponents de l’animal agressor i de la persona o animal agredit per
aquest, així com a la resta d’autoritats competents.
Transcorregudes setanta-dues hores des de la notificació oficial al propietari sense que s’haja
complit el que es disposa anteriorment, l’autoritat municipal podrà adoptar les mesures oportunes i
iniciar els tràmits procedents per a dur a terme l’internament de l’animal, així com per a exigir les
responsabilitats que pertoquen. Les despeses que s’originen per la retenció i control dels animals
seran satisfets pel seu propietari/ària.
En qualsevol cas, totes les autoritats sanitàries que coneguen l’existència d’una mossegada o
una agressió provocada per un animal hauran de comunicar-ho a l’ajuntament en el qual estiga
domiciliat el propietari responsable d’aquest.
Si l’animal agressor fóra dels anomenats abandonats, el servei de recollida d’animals de la via
pública o les persones agredides si ho pogueren realitzar, procediran a la seua captura i
internament en l’alberg d’animals corresponent, amb les finalitats indicades.
Si l’animal agressor és un gos, encara que el mateix no es trobe dins de les races tipificades
com a potencialment perilloses, serà considerat gos potencialment perillós aquell animal de
l’espècie canina que manifeste una conducta marcadament agressiva, o bé quan hagen
protagonitzat agressions o mossegades a persones o a altres animals i l’agressió dels quals haja
sigut comunicada o puga ser acreditada degudament.
Aquells titulars responsables d’un gos del qual haja sigut comunicada una agressió a
l’Ajuntament i la seua raça no estiga inclosa dins de les qualificades com a potencialment
perilloses, hauran de presentar, d’acord amb el resultat de l’informe corresponent, l’acreditació de
l’ensinistrament duta a terme per un ensinistrador acreditat per la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; i l’informe del veterinari
habilitat, amb el resultat d’informe tècnic o sol·licitud de llicència administrativa per a la tinença
d’un animal potencialment perillós en el termini d’un mes.
En cas que el titular de l’animal agressor o agredit no presente la documentació requerida per
les autoritats competents, es procedirà a tramitar aquells expedients administratius que puguen
correspondre.

Article 45. Quan per manament de l’autoritat competent, s’ingresse un animal en les instal·lacions
on es preste el servei municipal de recollida d’animals abandonats, l’ordre d’ingrés haurà de
precisar el temps de retenció o observació al fet que haja de ser sotmés i la causa d’aquesta; a
més, s’haurà d’indicar a càrrec de qui se satisfaran les despeses que per aquestes causes
s’originen.
En cas contrari, transcorreguts vint dies des de l’internament de l’animal sense haver sigut
recollit, es podrà procedir al reallotjament o, excepcionalment, al seu sacrifici per mètodes ràpids i
incruents en cas de ser un animal agressiu de difícil recuperació, patir malaltia incurable o
qualsevol altra causa que li produïsca un sofriment intens i irreversible, sempre sota criteri
veterinari i segons la normativa vigent.

Article 46. L’autoritat municipal disposarà, després de l’informe previ del Servei Veterinari
competent, el sacrifici, sense cap indemnització, dels animals als quals s’haguera diagnosticat
ràbia.

CAPÍTOL SISÉ
Animals silvestres

Article 47. La tinença, comerç i exhibició dels animals de la fauna autòctona o no, procedents
d’instal·lacions autoritzades per a la cria en captivitat amb finalitats comercials requerirà, a més del
compliment del que es disposa en l’article 86, la possessió del certificat acreditatiu d’aquest
extrem. Si es tractara d’espècies protegides pel Conveni CITES, es requerirà la possessió del
certificat CITES.

Article 48. En relació amb la fauna al·lòctona, es prohibeix la caça, tinença, dissecció, comerç,
trànsit i exhibició pública, incloent-hi els ous, cries o restes de les espècies declarades protegides,
d’acord amb els tractats i convenis subscrits per Espanya.
Únicament podrà permetre’s la seua tinença i comerç, en els supòsits expressament previstos en
les normes que els siga aplicable. En aquests casos, s’haurà de posseir la documentació que
demostre la seua tinença legal segons el que és disposat pels reglaments (UE), relatius a
l’aplicació per Espanya del Conveni Internacional d’Espècies Amenaçades de la Flora i Fauna
Silvestres (CITES).

Article 49. Queda prohibida la mera exposició pública d’animals silvestres, així com la seua
exhibició en locals d’oci o diversió i/o en qualsevol altre lloc de pública concurrència.

Article 50. L’estada d’aquests animals en habitatges queda condicionada a la seua tinença legal,
a l’estat sanitari d’aquests, a no atemptar contra la higiene i salut pública, al fet que no causen
riscos o molèsties als veïns i a un allotjament correcte, d’acord amb els seus imperatius biològics.

CAPÍTOL SETÉ
Animals domèstics de producció

Article 51. La presència d’animals domèstics de producció, definits en l’art. 4, quedarà restringida
a les zones permeses en el PGOU, i no podran, en cap cas, romandre en els habitatges. Seran
allotjats en construccions aïllades, adaptades a les característiques de cada espècie.
Article 52. Es presumirà l’existència d’explotació quan es tinguen animals de diferent sexe o no i
hi haja activitat comercial, per la qual cosa es requerirà en aquest cas l’obtenció de la Llicència
Municipal corresponent i la inscripció en els registres de la Conselleria competent.

Article 53. Els animals de producció que es tinguen com a animals de companyia estaran
subjectes al programa sanitari específic per a l’espècie de què es tracte, i s’exigiran les mateixes
condicions de tinença i benestar que per als animals pròpiament de companyia.

Article 54. El trasllat d’animals, tant dins del terme municipal com fora d’aquest, es durà a terme
de conformitat amb el que s’estableix en la Llei corresponent de sanitat i benestar animal i l’altra
legislació aplicable.

Article 55. Quan en virtut d’una disposició legal o per raons sanitàries greus, no haja d’autoritzarse la presència o permanència d’animals en determinats locals o llocs, l’Autoritat Municipal,
després de l’oportú expedient previ, podrà requerir als/les titulars responsables perquè els
desallotgen voluntàriament o obligar a això, en defecte d’això, sense perjudici de les
responsabilitats civils i penals que pertocaren.

CAPÍTOL HUITÉ
Animals abandonats

Article 56. Els animals aparentment abandonats seran recollits i conduïts a les instal·lacions on es
preste el servei municipal de recollida d’animals abandonats.

Article 57. Els animals silvestres autòctons catalogats, seran entregats com més prompte millor
als Serveis Territorials de la Conselleria competent.
Abans del lliurament a aquests Serveis dels animals silvestres al·lòctons, en cas de tenir
identificació, es comprovarà la legalitat de la seua possessió. En cas de no tenir identificació o de
comprovar la il·legalitat de la seua possessió, seran entregats als Serveis Territorials de la
Conselleria de Medi Ambient.
En qualsevol cas el lliurament d’animals silvestres autòctons catalogats o al·lòctons, si es tracta
d’espècies protegides, podria fer-se sense perjudici de la previsió del seu lliurament posterior als
Centres de rescat constituïts amb aquesta finalitat i previstos en els convenis Internacionals.

Article 58. Atenent raons de seguretat, salut pública i tal com queda indicat en l’ordenança
municipal d’higiene, queda prohibit facilitar aliment als coloms i gats en particular i animals en
general, excepte en els casos autoritzats expressament

Article 59. L’alimentació a gats sense amo conegut tan sols es podrà realitzar utilitzant pinso sec, i
s’haurà de netejar posteriorment la zona afectada per part de per personal voluntari acreditat per
al manteniment de la colònia corresponent, en el marc del projecte CES (captura, esterilització i
solta).

Article 60. Les colònies de gats ferals, entenent com a tals aquelles compostes per un determinat
grup de gats no amansits i que ocupen un determinat espai públic o privat a la ciutat i es
concentren per a accedir al menjar i aigua que se’ls subministra, hauran d’estar autoritzades i
registrades a l’Ajuntament i senyalitzades degudament. Per a això, els serveis municipals
determinaran les condicions que han de complir les citades colònies felines i quines entren dins

del marc del projecte CES; i podran controlar les condicions sanitàries de cadascuna, les quals
estan subjectes al compliment dels requisits mínims següents:
•

Hi haurà una o més persones identificades i responsables de la gestió de la colònia.

•

Els animals disposaran sempre d’aigua neta. Es posarà el menjar suficient perquè no
queden restes que puguen ser aprofitats per rosegadors o altres plagues.

•

El menjar dels animals es posarà en recipients adequats, mai no es tirarà directament al
terra.

•

Els recipients per a aigua i menjar i els llocs de refugi mai no ocuparan vies de trànsit per
als vianants o rodat. En les zones privades dependrà del consentiment dels seus
propietaris/àries.

•

L’entorn on es troben els animals estarà net, s’hauran de recollir periòdicament els
excrements que generen, així com les restes d’aliments, a fi d’evitar males olors i
proliferació d’altres vectors animals.

•

La colònia estarà subjecta a un programa sanitari de desparasització i vacunació, així com
al projecte CES.

•

Les colònies de gats no ocuparan espais pròxims a llocs en els quals es constate un
perjudici sanitari.

•

Almenys una vegada cada dos mesos, els gestors i voluntaris de les colònies analitzaran
els resultats, amb l’anàlisi d’indicadors i les urgències dels voluntaris, i n’estudiaran els
punts forts, els febles, noves propostes, etc.

Les colònies de gats que no complisquen els requisits assenyalats seran considerades
col·lectivitats d’animals abandonats.

Article 61. Els gossos, gats o altres espècies animals que circulen en poblacions o vies
interurbanes desproveïts de collaret o cap identificació, sense ser conduïts per una persona, així
com aquells el propietari o responsable dels quals no estiga en poder de cartilla
sanitària/passaport oficial i no el tinga identificat pels sistemes establits, seran recollits pels
Serveis Municipals i a la seua nova destinació precedirà un període de retenció de vint dies com a
mínim, durant el qual podran ser regularitzats o recollits per la persona que acredite ser el seu
propietari/ària o posseïdor/ra, després de l’abonament previ de les despeses corresponents.
Si l’animal porta identificació, s’avisarà el propietari/ària, i aquest tindrà un termini de deu dies per
a recuperar-lo a partir del moment en què tinga coneixement del parador de l’animal. Si no ho fa
així, s’entendrà abandonat.
La sostracció o desaparició d’un gos o un altre animal identificat, haurà de ser denunciada o
comunicada en el termini màxim de vint-i-quatre hores. La falta de denúncia o comunicació en
aquest termini serà considerada abandó, excepte prova en contra.

Article 62. Els animals abandonats, si pertanyen a la fauna silvestre autòctona, s’hauran
d’entregar als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient o, directament s’alliberaran, si
aquesta dóna el seu consentiment en un lloc autoritzat, quan les condicions físiques de l’animal ho
permeten.

Article 63. El sacrifici dels animals abandonats no retirats ni cedits, si són animals agressius de
difícil recuperació, patir malaltia incurable o qualsevol altra causa que els produïsca un sofriment
intens i irreversible, s’haurà de realitzar per procediments instantanis, indolors i no generadors
d’angoixa, i quedarà absolutament prohibit l’ús d’estricnina o altres verins, així com procediments
que ocasionen la mort amb sofriments, d’acord amb la normativa vigent.
El sacrifici haurà de ser fet per personal veterinari qualificat, després de l’informe previ
corresponent, ja que es considera sempre que la fi última és la consecució de “sacrifici 0”.

Article 64. Durant la recollida i retenció es mantindrà els animals en condicions compatibles amb
els imperatius biològics de la seua espècie, i se’ls causarà el menor sofriment possible.

CAPÍTOL NOVÉ
Dels serveis municipals

Article 65. Correspon a l’Ajuntament la recollida, lliurament en adopció i el sacrifici d’animals
abandonats en els casos que siga ineludible. A tal fi, disposarà de personal capacitat i
d’instal·lacions adequades, o realitzarà el servei a través de preferentment associacions de
protecció i defensa dels animals o altres rntitats la fi de les quals siga la protecció i defensa dels
animals.

Article 66. L’Ajuntament podrà autoritzar les associacions protectores i de defensa dels animals
legalment constituïdes que ho sol·liciten, de fer-se càrrec de la recollida, manteniment i adopció o
sacrifici d’animals abandonats.

Article 67. Correspon a l’Ajuntament d’Alcoi la vigilància i inspecció dels establiments de cria,
venda i guarda d’animals de companyia en els termes establits en l’art. 24 de la Llei 4/1994, de 8
de juliol.
Article 68. Els Serveis Municipals podran efectuar el control de zoonosi i epizoòties d’acord amb
les circumstàncies epizootiològiques existents i les normes dictades amb aquesta finalitat, sense
perjudici de la intervenció d’altres organismes competents.

Article 69. En els casos de declaració d’epizoòties, els amos / les ames d’animals de companyia
hauran de complir les disposicions preventives que siguen dictades per les autoritats competents.
Els animals de companyia hauran de ser desparasitats, vacunats contra la ràbia, així com contra
qualsevol altra malaltia d’acord amb la legislació vigent i quan les autoritats sanitàries competents
ho consideren necessari.

Article 70. Correspon a l’Ajuntament d’Alcoi la gestió de les accions preventives necessàries,
respecte dels animals de companyia, que podran arribar a la retirada de l’animal.

Amb aquesta finalitat, s’atendran especialment les circumstàncies d’aquells animals que presenten
antecedents d’agressivitat cap a l’entorn humà, o no se’ls realitzen els tractaments obligatoris
després d’una mossegada, i podran ser desallotjats/confiscats/decomissats per part de l’autoritat
corresponent, la qual tindrà com a fonament la comunicació d’aquests fets.
L’autoritat o els seus agents podran ordenar la retirada i observació dels animals la protecció dels
quals es regula en aquesta Ordenança en els centres dependents de l’Administració Pública amb
aquesta finalitat, quan la seua actitud agressiva, estat d’abandó o malaltia puguen representar un
perill potencial per al mateix animal, la seguretat i salut de les persones i altres animals.

Article 71. L’autoritat municipal disposarà, després de l’informe previ dels Serveis Veterinaris
corresponents el sacrifici, sense cap indemnització, dels animals als quals s’haguera diagnosticat
ràbia o una altra malaltia zoonòtica de gravetat especial per a les persones i/o altres animals, així
com aquells que constituïsquen un perill públic.
Els animals que ingressen en l’Alberg d’Animals amb clars símptomes de patir malalties
contagioses de curs agut, en estat terminal i/o greument ferits, podran ser sacrificats, segons el
criteri veterinari, abans que finalitze el termini mínim de retenció, les quals hauran de justificar-se
de forma motivada, si és procedent aquesta actuació, davant el servei municipal competent.

Article 72. La recollida d’animals morts abandonats serà duta a terme pels serveis municipals en
les condicions higièniques adequades. Prèviament a la seua incineració o destrucció higiènica,
s’intentarà localitzar la persona propietària o responsable de l’animal mort, per si vol fer-se càrrec
d’aquest, sense perjudici de les despeses i responsabilitats que se’n deriven.

CAPÍTOL DESÉ
Associacions de protecció i defensa dels animals
Centres de recollida d’animals
Article 73. Són associacions de protecció i defensa dels animals, les legalment constituïdes,
sense finalitats de lucre, que tinguen com a objectiu principal la defensa i protecció dels animals.
Les associacions de protecció i defensa dels animals que posseïsquen els requisits
determinats reglamentàriament, hauran d’estar inscrites en un registre creat amb aquesta finalitat,
regulat per la Llei 4/1994, de 8 de juliol, i la resta de legislació que corresponga, i se’ls atorgarà el
títol d’entitat col·laboradora. Amb aquestes es podrà formalitzar un conveni o contracte per a la
realització d’activitats encaminades a la protecció i defensa dels animals. Aquestes associacions
podran obtenir la condició de societats d’utilitat pública després del compliment previ dels requisits
que marca la legislació vigent.
Les/els agents de l’autoritat prestaran la seua col·laboració i assistència a les associacions de
protecció i defensa dels animals declarades entitats col·laboradores, en les gestions incloses en
les seues finalitats estatutàries.

Article 74. Les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals que gestionen un refugi/alberg
hauran de portar, degudament emplenat, un llibre de registre en el qual figuraran les dades
relatives a les altes i baixes d’animals produïdes en l’establiment, i qualsevol altra incidència que
exigisquen les normes aplicables.

Article 75. Els refugis d’aquestes associacions són nuclis zoològics i, consegüentment, estan
subjectes al compliment dels requisits establits en la legislació vigent.
A més, tindran implantat un programa sanitari que inclourà com a mínim la desparasització
interna i externa de tots els animals, les vacunacions obligatòries i aquelles que per la situació
endèmica siguen aconsellables. Els cadells de gossos i gats (menys de 6 mesos d’edat) tindran un
pla específic de vacunacions d’acord amb el seu estat i edat, que garantisca un estat sanitari
adequat. Disposaran d’instal·lacions suficients per a l’aïllament d’animals malalts i les
dependències es desinfectaran amb la periodicitat necessària; i haurà de quedar constància de tot
el que es disposa.

Article 76. Col·laboraran amb l’Ajuntament en el cens municipal dels gossos.

Article 77.
1. El refugi d’associacions o els centres d’acolliment disposaran de programes per a la
promoció de la cessió, adopció o altres alternatives per a tots els animals allotjats al centre
que hagen superat els períodes d’estada establits, excepte en els casos en què, atés el
seu estat sanitari i/o comportament, els serveis veterinaris consideren el contrari. Els
lliuraments en adopcions es realitzaran amb l’esterilització corresponent, tant en mascles
com en femelles o amb compromís d’esterilització si hi haguera una altra causa justificada
degudament.
2. Quan la permanència d’un animal en l’alberg/centre comporte, segons criteri dels serveis
veterinaris, un menyscapte de la seua salut i benestar, aquest podrà ser cedit amb caràcter
provisional en custòdia, després de la sol·licitud prèvia de la persona interessada.
La cessió en custòdia no comporta l’adquisició de cap dret sobre l’animal enfront de les
persones propietàries, encara que si que constituirà opció preferent en l’adopció, en el moment
que aquesta resulte possible.

Article 78. Els centres d’acolliment d’animals/albergs d’animals disposaran d’uns serveis
veterinaris que garantisquen permanentment la vigilància de l’estat físic, sanitari i de benestar
animal i informarà les autoritats competents sobre l’estat dels animals albergats.

CAPÍTOL ONZÉ
Establiments de cria i venda d’animals

Article 79. Els establiments dedicats a la residència temporal, ensinistrament, cria i/o venda
d’animals la comercialització dels quals estiga autoritzada, hauran de complir, sense perjudici de
les altres disposicions que els siguen aplicables, les normes següents:
1. Estaran registrats com a nucli zoològic davant la Conselleria competent en matèria
d’agricultura, segons dispose la normativa vigent aplicable, i el número atorgat estarà a la
vista del públic.

2. Hauran de disposar de les llicències urbanístiques i ambientals segons la normativa
corresponent.
3. Portaran un registre que estarà a la disposició de l’Administració en el qual constaran, a
més de les dades que reglamentàriament s’establisquen, les entrades i eixides d’animals i
els controls periòdics als quals s’hagen sotmés aquests.
4. Emplaçament, amb l’aïllament adequat que evite el possible contagi de malalties o
d’animals estranys.
5. Disposaran d’instal·lacions i equips que proporcionen un ambient higiènic, defensen de
perills els animals i faciliten les accions zoosanitàries.
6. Estaran dotats d’aigua corrent potable freda i calenta.
7. Disposaran d’elements per a l’eliminació higiènica de fems i aigües residuals, de manera
que no comporten perill de contagi per a altres animals ni per a les persones.
8. Tindran recintes, locals i gàbies de llavat fàcil i desinfecció per a l’aïllament i observació
d’animals malalts o sospitosos de malaltia, d’acord amb les necessitats fisiològiques i
etològiques de l’animal.
9. Disposaran de llavadors i mitjans idonis per a la neteja i la desinfecció de locals, material i
utensilis que estiguen en contacte amb els animals i, en el seu cas, dels vehicles utilitzats
per al transport d’aquests quan aquest es necessite. Disposar d’un pla de control de
plagues.
10. Estaran dotats de mitjans adequats per a la destrucció o eliminació higiènica de cadàvers
d’animals i matèries contumaces.
11. Garantiran la il·luminació i ventilació suficient, tant natural com forçada.
12. Els productes alimentosos per a animals estaran en envasos íntegres, etiquetatges i mai
no s’emmagatzemaran directament sobre el terra.
13. Informaran els seus clients de l’obligatorietat de donar d’alta en el Cens Municipal els
animals adquirits identificats, d’acord amb la normativa vigent en cada cas.
14. Els animals hauran de vendre’s desparasitats i lliures de qualsevol malaltia amb un
certificat veterinari acreditatiu de l’estat de salut.
15. Els gossos i gats s’han de vendre desparasitats, lliures de qualsevol malaltia i vacunats
contra totes les malalties que l’autoritat establisca, de conformitat amb la seua espècie i
edat. Així mateix, els gossos s’hauran d’entregar degudament identificats mitjançant un xip
i amb la seua cartilla o passaport degudament emplenat i actualitzat.
16. La venda d’animals està prohibida als/les menors de díhuit anys i a persones
incapacitades, sense l’autorització dels que tenen la seua pàtria potestat o la seua
custòdia.
17. La compravenda d’animals haurà de ser realitzada per persones físiques o jurídiques
autoritzades degudament.
18. Els cadells de gossos i gats hauran de tenir una edat mínima de tres mesos en el moment
de la venda a fi d’evitar problemes de salut o d’abandons.
19. Els animals seran mantinguts en espais suficients, nets, rebran les atencions i el maneig
d’acord amb les seues necessitats etològiques i els animals gregaris es tindran en grups.

20. Els gossos i gats disposaran d’aigua de manera permanent, menjar amb intervals
necessaris, els seus espais estaran lliures d’excrements, seran amplis i disposaran en la
mesura que siga possible de llum i ventilació naturals.
21. Els ocells disposaran de menjar i aigua neta de manera permanent, no estaran amuntegats
i les seues instal·lacions seran espaioses, es netejaran diàriament i disposaran de llum i
ventilació naturals en la mesura que siga possible.
22. La venda d’altres animals, com ara peixos, rèptils, rosegadors, furons, etc., es faran
sempre atesos els criteris d’espai, neteja i d’acord amb les característiques etològiques de
cada espècie.
23. Els animals destinats a la venda no es podran exhibir en aparadors o zones exposades a
la via pública.
24. Els centres de venda facilitaran l’adopció d’animals de companyia, mitjançant la
col·laboració amb els centres d’acolliment d’animals abandonats. Per a això disposaran
dels mitjans electrònics o publicitaris que demostren aquesta col·laboració.
25. Per a les espècies animals que estiguen sotmeses a una regulació especial, la persona
interessada haurà d’acreditar estar en possessió de la documentació que demostre la seua
tinença legal segons el que es disposa en els reglaments (CEE), relatius a l’aplicació per
Espanya del Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i
flora silvestres (CITES).
Si procedeix d’una granja legalment constituïda i objecte de protecció CITES, tindrà la
necessitat d’acompanyar un document CITES a fi d’acreditar-ne la procedència.

Article 80. L’existència d’un Servei Veterinari dependent de l’establiment que atorgue certificats de
salut per a la venda d’animals, no eximirà el venedor/a de responsabilitat davant malalties
d’incubació no detectades en el moment de la venda. S’establirà un termini de garantia mínima de
deu dies, per si hi haguera lesions ocultes o malalties en incubació.

Article 81. El venedor/a haurà d’entregar al comprador/ra un document acreditatiu de la
transacció, en el qual constaran els extrems següents relatius a l’animal objecte d’aquesta:
a) Espècie.
b) Raça i varietat.
c) Edat i sexe, si és fàcilment determinable.
d) Codi d’identificació.
e) Procedència de l’animal.
f)

Nom de l’anterior propietari o propietària, si escau.

g) Número de l’animal en el llibre de registre del comerciant.
h) Número de nucli zoològic del venedor/a i, si escau, del comprador/a.
i)

Controls veterinaris als quals s’ha de sotmetre l’animal venut i la periodicitat d’aquests.

En cas que es venga un animal pertanyent a una de les espècies subjecta a protecció
especial, el document a què fa referència l’apartat anterior haurà de detallar el número i les dades
exigides per la normativa reguladora del comerç d’aquests animals.
El comprador/ra i el venedor/ra dels animals estan obligats a conservar el document
acreditatiu de la procedència de l’animal.

Article 82. La tramitació i concessió de l’instrument d’intervenció ambiental corresponent per a la
posada en funcionament d’aquesta mena d’establiments destinats a la cria i venda d’animals de
companyia, estarà condicionada al compliment de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció
d’Animals de Companyia, en el seu decret de desenvolupament, en la Llei 6/2014, de 25 de juliol,
de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats i aquella normativa que siga vigent.

CAPÍTOL DOTZÉ
Establiments per al manteniment d’animals

Article 83. Les residències, les escoles d’ensinistrament, les dules, els albergs, refugis, els
albergs/centres d’acolliment tant públics com privats i altres instal·lacions creades per a mantenir
als animals domèstics de companyia, requeriran l’obtenció de l’instrument d’intervenció ambiental
corresponent, així com la declaració de nucli zoològic per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, com a requisit imprescindible per al seu
funcionament. El número atorgat estarà en l’exterior, a la vista del públic.

Article 84. Cada centre haurà de portar un registre amb les dades de cadascun dels animals que
ingressen en aquest i de les persones propietàries. Aquest registre estarà a la disposició de
l’autoritat competent, sempre que aquesta el requerisca. Així mateix, hauran de col·laborar amb
l’Ajuntament en el cens d’animals de companyia.
L’Administració competent determinarà les dades que hauran de constar en el registre, que
inclouran com a mínim ressenya completa de l’animal, procedència, número de registre en el cens
i codi d’identificació, certificat de vacunació, desparasització i estat sanitari en el moment del
depòsit, amb la conformitat escrita de les dues parts.

Article 85. Hauran de disposar d’un servei de veterinari responsable del programa sanitari, de
vigilar l’estat físic dels animals residents i el tractament que reben. En el moment del seu ingrés es
col·locarà l’animal en una instal·lació aïllada i se’l mantindrà allí fins que el veterinari/ària del
centre dictamine el seu estat sanitari.
Serà obligació del servei veterinari del centre vigilar que els animals s’adapten a la nova situació,
que reben alimentació adequada i no es donen circumstàncies que puguen provocar danys; i per a
aixó s’hauran d’adoptar les mesures oportunes en cada cas.

Article 86. Quan un animal emmalaltisca, el centre ho comunicarà immediatament al seu
propietari/ària o responsable, si n’hi haguera, que podrà donar l’autorització per a un tractament

veterinari o recollir-lo, excepte en casos de malalties contagioses, en què s’adoptaran les mesures
sanitàries pertinents. Disposaran per a això d’instal·lacions aïllades de fàcil llavat i desinfecció.

Article 87. Les persones titulars de residències d’animals o instal·lacions similars prendran les
mesures necessàries per a evitar contagis entre els animals residents i de l’entorn.

Article 88. Els parcs zoològics, aquaris, aviaris, reptilaris i altres centres d’acolliment, hauran de
complir les condicions enumerades en aquest capítol com a requisit imprescindible per al seu
funcionament.
Els parcs zoològics hauran de complir les condicions establides en el capítol VII del Decret
158/1996, de 13 d’agost, del Consell, o, en general, les que determinen les lleis.
Les funcions principals dels zoològics que s’establisquen en el terme municipal d’Alcoi seran
l’educativa, la investigació i la de conservació de la vida de l’animal en el seu medi natural, i es
rebutjarà la seua mera exposició pública en recintes més o menys tancats.
No estarà permesa la instal·lació de circs, exposicions, fires o similar en les quals es posseïsquen
animals fers.

Article 89. L’Ajuntament podrà concedir ajudes a les entitats autoritzades de caràcter protector per
al manteniment i la millora dels establiments destinats a la recollida d’animals abandonats, sempre
que aquests complisquen els requisits que s’establisquen en aquesta ordenança i les lleis.

CAPÍTOL TRETZÉ
Dels animals en espais públics
Secció primera
Zones Públiques d’Esplai Caní

Article 90. Les zones d’esplai caní són espais públics degudament senyalitzats i delimitats, per a
l’ús per part dels amos de gossos en els quals podran mantenir-los solts. En aquests espais els
usuaris d’aquests estaran subjectes al compliment dels requisits següents:
Ubicació i dimensions: Es procurarà que aquests espais no estiguen pròxims a habitatges,
seran fàcilment accessibles, adaptats a l’entorn, d’ús exclusiu per als gossos i amb una
extensió superficial que permeta als animals córrer. Tindran unes dimensions de 1.000 m²,
excepte en aquells espais que no siga possible per les característiques de la ubicació.
Equipament bàsic:
1. El punt d’accés per als vianants amb doble porta d’entrada de fàcil obertura per a evitar
escapades i el més allunyada possible de la zona d’esplai. Podrà haver-hi una segona
porta d’accés per a serveis de manteniment, que permeta el pas de vehicles o maquinària.
2. La tanca haurà de tenir una altura mínima de 1,5 m, serà segura, no lesiva, i haurà d’estar
ancorada o enterrada en la seua part inferior per a evitar escapades.
3. El substrat del sòl serà de granit descompost, arena, etc.

4. La vegetació no serà tòxica per als animals. Disposarà de vegetació en el perímetre per a
evitar escorrenties i, si és possible, d’acord amb la mena de terra, arbres per a ombra.
5. Disponibilitat d’aigua potable. Sempre que siga possible hi haurà fonts per a gossos amb
presa d’aigua, desguàs i pavimentació al seu voltant. Aquestes es podran mantenir
tancades per necessitat sanitàries o epidemiològiques.
6. Disposarà de papereres i equipaments en un nombre suficient per a la recollida
d’excrements.
7. Senyalització. Hi haurà cartelleria en els accessos amb les normes d’ús i horari.
8. Podran col·locar-se bancs a l’interior perquè els propietaris dels animals hi puguen seure.
Normes d’ús:
1. Les deposicions dels animals hauran de ser recollides immediatament i depositades en les
papereres amb bossa tancada, preferentment biodegradable.
2. No es podrà accedir amb més de dos gossos per adult.
3. Les portes es mantindran tancades en qualsevol moment.
4. Els gossos estaran controlats pels seus amos en qualsevol moment; visibles i sota el
control per veu.
5. No es permetrà que els animals caven o facen clots.
6. Les races de gossos catalogades com a potencialment perilloses, estaran subjectes i amb
morrió.
7. Els animals agressius o no socialitzats hi tindran prohibit l’accés.
8. No accediran gosses en zel ni animals malalts.
9. No es podrà accedir amb menjar, joguets o pilotes.
10. Tots els animals que hi accedisquen estaran censats, tindran microxip i els tractaments
profilàctics obligatoris actualitzats.
11. Els propietaris hauran de tenir la corretja disponible, els animals disposaran de collaret,
però no es permetrà collarets de punxes o d’estrangulació i s’evitarà un lladruc excessiu.
12. No es permetrà l’accés d’altres espècies animals diferents de la canina.
13. S’evitarà el lladruc dels gossos per a evitar molèsties veïnals.

Els agents de l’autoritat podrà requerir en qualsevol moment les mesures necessàries per a
evitar molèsties, problemes sanitaris o de seguretat.

Secció segona
De la participació amb animals en espais públics, desfilades, exhibicions, actes culturals,
concentracions o similars
Article 91. No està permesa l’entrada ni la instal·lació d’animals salvatges en circs a Alcoi, encara
que aquests no participen en l’espectacle, com a manera de garantir la seguretat ciutadana
enfront de les possibles fugides.

Queda prohibit qualsevol esdeveniment amb animals que infringisca els preceptes de benestar i
protecció animal, i la seua participació està condicionada als informes tècnics que corresponguen.
La participació d’animals en espais públics estarà subjecta a la presentació, amb antelació
suficient, dels documents següents d’acord amb l’espècie:
Si no hi ha allotjament d’animals:
1. Memòria descriptiva de l’activitat que es vol desenvolupar que inclourà com a mínim el
següent:
•

Condicions del transport dels animals i del lloc d’espera abans del començament de
l’esdeveniment.

•

Descripció del lloc de celebració (croquis), recorregut que es realitzarà, dies i hores.

•

Espècie i nombre d’animals que hi participen.

•

Mesures de seguretat que cal adoptar. Indicació de si està previst el contacte amb el
públic i forma de maneig dels animals, i mesures adoptades per al benestar animal.

•

Identificació de les persones responsables del maneig o conducció dels animals; el
mateix haurà de disposar de la qualificació corresponent per al seu transport.

2. Certificat sanitari de trasllat dels animals o document oficial que autoritze el moviment (en
cas d’animals pertanyents a un nucli zoològic).
3. Informe veterinari recent sobre l’estat sanitari dels animals. Aquest informe serà expedit
amb una antelació màxima d’un mes des de la data prevista de començament de l’activitat.
4. Compromís del veterinari encarregat del control sanitari durant l’activitat, emés en certificat
oficial.
5. Codi REGA que acredite l’explotació de la qual procedeix.
6. Els números d’identificació del xip de cadascun dels animals.
7. Els passaports o documents sanitaris específics de cadascun dels animals amb els
tractaments profilàctics obligatoris.
En cas d’animals potencialment perillosos, s’haurà de presentar a més: llicència administrativa,
assegurança, registre específic i cens municipal, d’acord amb legislació vigent.

Amb allotjament d’animals:
A més de la documentació anteriorment indicada, s’haurà de presentar una Memòria sanitària que
haurà d’estar subscrita pel veterinari encarregat del control sanitari, que reflectisca les condicions
del recinte o lloc de descans dels animals, acompanyat d’un croquis de les instal·lacions amb el
seu informe corresponent, el contingut mínim del qual serà:
•

Aïllaments de l’exterior i accessos existents. Recintes i instal·lacions: número, dimensions,
materials de construcció, etc.

•

Espai disponible per animal allotjat i zona de protecció enfront d’inclemències temporals.

•

Previsió de l’administració d’aigua i aliment.

•

Condicions del transport des de l’origen fins al punt d’arribada.

•

Lloc o forma prevista d’aïllament d’animals malalts o sospitosos de malaltia.

•

Forma prevista i autoritzada d’eliminació de cadàvers.

•

Forma prevista d’emmagatzematge i eliminació de residus animals.

•

Neteja i desinfecció dels llocs d’allotjament dels animals abans i després de
l’esdeveniment: productes utilitzats, mètode d’aplicació, persona responsable, etc.

Per a tots els casos en què intervinguen animals, l’autoritzat disposarà d’una pòlissa de
responsabilitat la quantia de la qual per capitals mínims, serà d’acord amb l’article 60 del Decret
143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de
la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics, la pòlissa que complisca aquells preceptes que marque la legislació vigent.
Així mateix, s’haurà d’emplenar i tramitar davant l’Ajuntament d’Alcoi el model de certificació de
l’assegurança de responsabilitat civil, Annex I del Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Amb caràcter general, no s’autoritzaran les activitats amb animals salvatges i/o exòtics en
espais públics, llevat que l’activitat a realitzar siga educativa. Per a això, s’haurà de presentar un
memòria en què s’indique: tinença legal dels animals i que compleixen els requisits segons la
norma aplicable a l’espècie de què es tracte, objectiu, contingut de l’activitat i acreditar la formació
dels professionals que hi participen.
Els agents de l’autoritat comprovaran l’autorització de participació d’animals i podran requerir
en qualsevol moment les mesures necessàries per a evitar molèsties, problemes sanitaris o de
seguretat.
CAPÍTOL CATORZÉ
Infraccions i sancions
Secció primera
Infraccions
Article 92.
a) Són infraccions a aquesta Ordenança, les accions o omissions, intencionades o no, que
contravinguen els preceptes disposats en aquesta.
Seran responsables de les infraccions, les persones físiques o jurídiques, propietàries, tenidores
o responsables dels animals, independentment del transcurs de temps en la tinença de l’animal,
així com aquelles que per la seua acció i omissió hagen infringit qualsevol de les normes
contingudes en aquesta Ordenança sobre protecció dels animals de companyia.
La responsabilitat administrativa, en cas que la infracció siga comesa per un menor d’edat, serà
exigida als pares o persones que tinguen els drets de tutoria o guarda legal dels menors.
En idèntiques circumstàncies a les descrites en el paràgraf anterior, els pares o tutors seran
responsables dels danys i perjudicis que cause l’animal per causa de la seua escapada o
extraviament.
b) L’enterrament no autoritzat d’animals es qualificarà d’acord amb el que s’estableix en el Reial
Decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables als
subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà; d’acord amb la Llei

10/2014, de Salut de la Comunitat Valenciana; la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls
contaminats, i la resta de la normativa que siga vigent.
c) La responsabilitat administrativa prevista en aquest article s’entendrà sense perjudici del que
siga exigible per via penal o civil i la indemnització eventual de danys i perjudicis que puguen
correspondre a la persona sancionada.

Article 93. A l’efecte d’aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
1. Seran infraccions lleus:
1. La possessió de gossos no censats.
2. Produir molèsties al veïnat de manera freqüent sense que es prenguen mesures oportunes
per a evitar-lo.
3. No disposar dels arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació o de
tractament obligatori, o que aquestes estiguen incompletes.
4. El transport d’animals amb vulneració dels requisits establits en l’article 6 d’aquesta
Ordenança.
5. La venda o donació d’animals a menors de díhuit anys o incapacitats sense l’autorització
dels que tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.
6. La circulació d’animals pels espais i les vies públiques que no vagen proveïts de collaret
identificació i conduïts mitjançant corretja, cordó resistent i sense morrió en cas que aquest
fóra necessari.
7. No adoptar les mesures necessàries per a evitar que els animals de companyia embruten
la via pública.
8. La presència d’animals en zones no autoritzades per a aquests.
9. La presència d’animals en tota classe de locals destinats a la fabricació, manipulació,
emmagatzematge, transport i venda d’aliments.
10. El bany consentit d’animals en fonts, estanys o similars, així com que beguen de fonts
públiques, excepte en les zones habilitades per al seu esplai.
11. La participació d’animals en activitats no autoritzades en espais públics.
12. Deixar gossos tots sols en el domicili o en una altra propietat i que puguen provocar danys
o molèsties a les persones o a ells mateixos.
13. Els titulars o responsables d’animals que infringisquen les normes d’ús de zones naturals
protegides o zones d’esplai caní.
14. Els titulars, tenidors responsables dels animals que es troben a la via pública, en cas de no
portar bossa per a la recollida dels excrements de la via pública.
15. Qualsevol infracció a la present Ordenança, que no siga qualificada com a greu o molt
greu.

2. Seran infraccions greus:
1. La tinença d’animals en habitatges urbans en males condicions higièniques que atempten
contra la salut pública.
2. El manteniment d’animals d’espècies perilloses sense autorització prèvia.
3. La donació d’animals com a premi, reclam publicitari, recompensa, o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
4. El manteniment d’animals sense l’alimentació o en instal·lacions indegudes des del punt de
vista higiènic, sanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l’atenció sanitària
d’acord amb les seues necessitats etològiques segons la raça i espècie.
5. Es considera així la tinença en el nucli urbà, nucli d’habitatges o zones classificades pel
planejament com a sòl urbà residencial, d’animals considerats no domèstics, de ramaderia
o de corral, així com alimentar fora de les zones o colònies controlades, o per part de les
persones no autoritzades per part de l’Ajuntament.
6. La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris obligatoris als animals de
companyia.
7. L’incompliment per part dels establiments per al manteniment temporal d’animals, cria o
venda d’aquests, de qualsevol dels requisits i condicions establits per aquesta Ordenança.
8. La filmació d’escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o sofriment, sense
autorització prèvia de l’òrgan competent.
9. L’incompliment de l’obligació d’identificar els animals, tal com està previst en la normativa
vigent.
10. No adoptar les mesures necessàries per a evitar l’escapada o extraviament d’un animal
considerat potencialment perillós.
11. El manteniment d’animals en vehicles tancats i al sol.
12. Exhibir als animals de manera ambulant com a reclam.
13. No facilitar la labor inspectora o no aportar la informació o documents requerits per les
autoritats competents o els seus agents, amb vista al compliment de les obligacions
establides en la normativa vigent i en la present ordenança, així com el subministrament
d’informació inexacta o de documentació falsa, en casos d’animals potencialment
perillosos.
14. La reincidència en una infracció lleu.

3. Seran infraccions molt greus:
1. El sacrifici o causar la mort dels animals amb sofriments físics o psíquics, sense necessitat
o causa justificada.
2. Alimentar animals amb restes d’altres animals morts que no hagen passat els controls
sanitaris adequats o que patien malaltia infectocontagiosa, amb coneixement de l’infractor
d’aquesta circumstància.
3. Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.
4. L’abandó dels animals vius.

5. La filmació d’escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment d’animals quan el
mal no siga simulat.
6. L’esterilització, la pràctica de mutilacions, sacrifici o qualsevol acte clínic practicat sobre
animals per personal no veterinari.
7. La venda ambulant d’animals.
8. La cria i comercialització d’animals sense llicències i permisos corresponents.
9. Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen
ocasionar-los sofriments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament fisiològic
natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat.
10. La utilització d’animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres
activitats que indiquen crueltat o maltractament, on se’ls pot ocasionar la mort, sofriment o
fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris.
11. La incitació als animals per a envestir contra persones o altres animals.
12. La reincidència en una infracció greu.

Secció Segona
Sancions

Article 94. Sancions per molèsties al veïnat.
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 evitarho, seran sancionats amb multes entre 30,05 i 300,50 euros, i, en cas de reincidència els animals
podran ser-los confiscats per l’autoritat, que donaran a aquests animals la destinació que es crega
oportuna.
S’entendrà que hi ha reincidència quan en el període d’un any s’hagueren sancionat dos o
més vegades les conductes descrites en aquest article.

Article 95. Sancions
Les infraccions regulades en la present Ordenança se sancionaran amb multes de 30,05 a
18.030,36 euros.
Les infraccions regulades en la present Ordenança se sancionaran amb multes de 150,25 a
15.025,30 euros, les relatives exclusivament a incompliments de la normativa sobre animals
potencialment perillosos.

1. Les infraccions lleus es castigaran:
1.1. Amb multes de 30,05 a 601,01 euros, especialment:
1.1.1. No adoptar les mesures necessàries per a impedir que els animals de
companyia embruten les voreres, se sancionarà amb una multa de 150,25 euros, la
primera vegada.

1.1.2. La conducta anterior, quan l’animal embrute les zones de jocs o jardins on
acudisquen xiquets, encara que siga sense la presència d’aquests, amb una multa
de 601,01 euros, la primera vegada.
1.2. Amb multes de 150,25 a 300,51 euros, les relatives exclusivament a incompliments de la
normativa sobre animals potencialment perillosos.

2. Les infraccions greus se sancionaran:
2.1. Amb multes de 601,02 a 6.010,12 euros.
2.2. Amb multes de 300,51 a 2.404,05 euros, les relatives exclusivament a incompliments
de la normativa sobre animals potencialment perillosos.
3. Les infraccions molt greus se sancionaren:
3.1. Amb multes de 6.010,13 a 18.030,36 euros.
3.2. Amb multes de 2.404,05 a 15.025,30 euros, les relatives exclusivament a
incompliments de la normativa sobre animals potencialment perillosos.

4. La resolució sancionadora podrà acordar, a més, la confiscació o el decomís dels animals
objecte de la infracció i totes aquelles mesures cautelars que es consideren oportunes.
En cas que s’adoptara aquesta sanció accessòria o que s’acordara com a mesura cautelar o
com a conseqüència d’una ordre d’execució subsidiària la retirada d’un animal, les despeses de
manteniment, transport i altres ocasionats pels animals, qualsevol que fóra la seua naturalesa,
seran per compte del propietari o tenidor de l’animal.
5. Quan les infraccions siguen comeses per establiments de venda, tinença, cria o
ensinistrament d’animals, la sanció podrà comportar, a més de la multa, la clausura temporal de
l’activitat fins a un termini màxim de cinc anys.
6. La comissió d’infraccions qualificades com a greus o molt greus podrà comportar la
prohibició d’adquirir altres animals en un termini entre un a deu anys.
7. Les infraccions tipificades expressament en relació amb gossos o animals potencialment
perillosos podran portar aparellades 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 tinença d’animals potencialment perillosos o del
certificat de capacitació d’ensinistrador.

Article 96. Graduació de les sancions

En la imposició de les sancions es tindran en compte, per a graduar la quantia de les multes i
la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
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 reincidència en la comissió d’infraccions. S’entendrà per reiteració, la
comissió de més d’una infracció de diferent naturalesa en el terme d’un any quan així haja
sigut declarat per resolució que pose fi a la via administrativa.

Article 97. Prescripció de les infraccions

1. Les infraccions a les quals fa referència aquesta Ordenança prescriuran:
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les infraccions greus als dos anys i les
lleus als sis mesos.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per
faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.

2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia en què la infracció
s’haguera comés. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment sancionador, i el termini de prescripció es reprendrà si l’expedient
sancionador estiguera paralitzat per més d’un mes per causa no imputable al presumpte
responsable.

3. El termini de prescripció de les sancions començarà a explicar-se des de l’endemà a aquell en
què adquirisca fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció. Interromprà la prescripció la
iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment d’execució, i tornarà a
transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a
l’infractor.

Article 98. Procediment sancionador
El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguts en
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, així com en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La competència per a la instrucció dels expedients recau sobre el regidor delegat
corresponent i la imposició de sancions a l’Alcalde o òrgan delegat que es determine; actuarà com
a secretari el funcionari del servei corresponent.

Article 99.
L’Ajuntament d’Alcoi podrà retirar els animals objecte de protecció, sempre que hi haja indicis
d’infracció de les disposicions presents i el fet de no complir els principis bàsics de respecte,
defensa, protecció, higiene i salubritat dels animals en la seua relació amb l’home.
Entre les mesures provisionals que podran adoptar-se hi ha la confiscació de l’animal i el seu
depòsit en establiments de tinença temporal d’animals, o la clausura temporal de l’establiment fins
que es resolga el procediment sancionador iniciat.

Article 100.
Les persones que siguen objecte d’una sanció administrativa derivada de la comissió
d’infraccions a les ordenances sobre tinença d’animals en l’entorn humà de l’Ajuntament d’Alcoi,
podran optar pel compliment de la sanció administrativa corresponent o acollir-se, voluntàriament,
a la substitució de la multa per treballs en benefici de la comunitat, segons el règim previst en
l’ordenança reguladora de la substitució de la quantia de determinades infraccions a les
ordenances municipals vigents, per treballs en benefici de la comunitat de l’Ajuntament d’Alcoi,
sempre que la sol·licitud es realitze dins del termini i en la forma escaient en període voluntari i
aporte tota la documentació que puga correspondre. Es comptabilitzarà la realització d’aquests
treballs sobre la base de la quantia total de la sanció imposada.
En aplicació de l’article 85.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, quan la sanció ferma siga abonada en un termini no
superior a 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de notificació, els serà aplicable
una reducció del 20% de l’import de la multa en cas de ser abonada en període voluntari.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.
L’Ajuntament programarà i/o col·laborarà en campanyes divulgadores del contingut d’aquesta
Ordenança i prendrà les mesures que contribuïsquen a fomentar el respecte als animals i a
difondre’l i promoure’l en la societat, en col·laboració amb les associacions de protecció dels
animals.
Per mitjà de l’òrgan participatiu “Observatori de protecció i benestar animal”, es podran
plantejar aquelles qüestions d’interés encaminades a la protecció i benestar dels animals en
general.
Quant a les colònies de gats al terme municipal d’Alcoi, serà aplicable, a més del que es
disposa en aquesta Ordenança, el que hi ha redactat en el “Pla municipal de colònies de gats
urbans” que siga vigent.

Segona.
D’acord amb la normativa existent en matèria de protecció animal i l’altra legislació
complementària, els organismes competents seran considerats òrgans d’execució i vigilància del
que es disposa en aquesta Ordenança que els competisca.

Tercera.
Atesa la convenient participació de tot el col·lectiu veterinari en el desenvolupament i la
vigilància del que s’estableix en aquesta Ordenança, el Col·legi Oficial de Veterinaris de la
Província d’Alacant podrà ser considerat òrgan consultor en totes aquelles activitats relacionades
amb aquesta normativa.

Quarta.
Són mesures provisionals aquelles que pot adoptar l’autoritat competent o els seus agents a fi
de garantir el compliment de les obligacions que es deriven de l’aplicació del procediment

sancionador, o cessar de manera immediata en una acció per part de la persona infractora que
comporte perill per a l’interés públic protegit per l’Ordenança.

Cinquena.
Les despeses que es deriven de les actuacions pertinents per al compliment del que
s’estableix en aquestes ordenances, seran cobertes subsidiàriament pel titular, propietari o
posseïdor dels animals.

Sisena.
La tinença d’animals de companyia podrà estar subjecta al que es disposa en l’ordenança
fiscal de taxes corresponent que li siga aplicable.

Setena.
Els animals pertanyents a la fauna salvatge, domèstica o de companyia i que tinguen la
qualificació de potencialment perillosos, se’ls aplicarà el règim jurídic i sancionador disposat en la
Llei amb aquesta finalitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Queden derogades totes aquelles disposicions d’inferior o igual rang que s’oposen al seu
articulat.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província d’Alacant.

Segona.
Queda facultada l’Alcaldia per a dictar totes aquelles ordres o instruccions que resulten
necessàries per a l’adequada interpretació, desenvolupament i aplicació d’aquesta Ordenança.

ANNEX

ZONES D’ESPLAI CANINES TANCADES:
• Parc del Romeral.
• Parc Auditori Amando Blanquer. Parc de la Zona Nord.
• Parc del Barranquet de Soler.

