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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Edicte de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre aprovació definitiva de l’ordenança municipal de tinença i
protecció d’animals domèstics així com la derogació de
l’ordenança municipal de protecció i tinença d’animals
de companyia de l’any 2000.
EDICTE
Transcorregut el període d’exposició al públic de l’acord d’aprovació
inicial de l'Ordenança municipal de tinença i protecció d’animals
domèstics així com la derogació de l’ordenança municipal de protecció i tinença d’animals de companyia de l’any 2000, el Ple de
l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de
2018, una vegada resoltes totes les al.legacions presentades durant
el termini d’exposició al públic, ha aprovat definitivament l'Ordenança
municipal de tinença i protecció d’animals domèstics així com la
derogació de l’ordenança municipal de protecció i tinença d’animals
de companyia de l’any 2000, el text íntegre de la qual es fa públic,
per al seu general coneixement i en compliment del que es disposa
en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Als efectes es publica el text íntegre de l’acord en la part dispositiva.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA I PROTECCIÓ
D'ANIMALS DOMÈSTICS
ÍNDEX
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Títol I
DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1. Objecte.
Art. 2. Àmbit d'aplicació.
Art. 3. Definició d'animal a l'efecte d'aquesta Ordenança.
Títol II: TINENÇA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA
CAPÍTOL I: Regles generals per a la tinença i manteniment d'animals
de companyia
Art. 4. Autorització general i limitacions.
Art. 5. Condicions higiènic-sanitàries.
Art. 6. Manteniment en immobles urbans.
CAPÍTOL II: La Conducció i permanència d'animals en espais públics o comunitaris
Art. 7. Vies i espais públics o comunitaris.
Art. 8. Excrements.
Art. 9. Zones públiques i mobiliari urbà.
Art. 10. Mesures de control durant el seu passeig i espais reservats
per a animals de companyia.
Art. 11. Piscines.
Art. 12. Ascensors i altres espais de propietat privada.
Art. 13. Locals i establiments.
Art. 14. Gestió animals morts.
Art. 15. Centres d'alimentació.
CAPÍTOL III: Identificació i Registre dels animals de companyia
Art. 16. Identificació.
Art. 17. Registre, Cens Municipal i Acreditació davant l'autoritat
municipal.
CAPÍTOL IV: Mossegades i lesions.
Art. 18. Mossegades i lesions.
Art. 19. Sacrifici d'animals de companyia.
CAPÍTOL V: Transport d'animals de companyia.
Art. 20. Condicions en el transport.
Art. 21. Mitjans de transport públic i animals de companyia
CAPÍTOL VI: Usos específics
Art. 22. Gossos d'assistència per a persones amb discapacitat.
Art. 23. Gossos guardians.
Títol III: TINENÇA I MANTENIMENT DELS ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Art. 24. Definició d'animal potencialment perillós.
Art. 25. Normes específiques de tinença d'animals potencialment
perillosos.
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Art. 26. Llicència.
Art. 27. Registre.
Art. 28. Transport d'animals potencialment perillosos.
Títol IV: NUCLIS ZOOLÒGICS
Art. 29. Declaració i obtenció.
Títol V: CENS CANÍ MUNICIPAL I SERVEIS DE SANITAT PREVENTIVA
Art. 30. Cens caní municipal.
Art. 31. Formació i procediment de censat.
Art. 32. Xapa d'identificació numerada.
Art. 33. Serveis de sanitat preventiva.
Títol VI: ANIMALS ABANDONATS I EXTRAVIATS
Art. 34. Animal abandonat.
Art. 35. Animal extraviat.
Art. 36. Recollida i procediment d’actuació amb animals abandonats
i extraviats.
Títol VII: INFRACCIONS I SANCIONS
Art. 37. Clàusula genèrica.
Art. 38. Infraccions.
Art. 39. Graduació de la sanció pecuniària.
Art. 40. Mesures provisionals i complementàries.
Art. 41. Conseqüències pecuniàries derivades de la confiscació.
Art. 42. Prescripció i Caducitat.
Art. 43. Inspecció.
Art. 44. Competència.
Art. 45. Apreciació de delicte o falta.
Art. 46. Responsables
Art. 47. Reincidència o reiteració.
Disposició Addicional Primera
Disposició Addicional Segona
Disposició Addicional Tercera
Disposició Transitòria Disposició Final
Disposició Derogatòria
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'Ajuntament d'Aielo de Malferit, és conscient de la necessitat de
regular les interrelacions entre les persones i els animals de companyia, doncs, encara que d'una banda la seva tinença té un enorme
valor per a un nombre cada vegada més elevat de població, per un
altre, l'estreta convivència amb els mateixos pot comportar riscos
higiènic-sanitaris, mediambientals i de seguretat i tranquil·litat per
a la comunitat, que cal evitar.
En aquests últims anys, s'ha produït un increment exponencial en el
nombre d'animals domèstics, sobretot de cànids, per la qual cosa es
fa necessari ampliar el cens de races de cans potencialment perillosos
a tot tipus de cans, així com la inclusió de la identificació dels mateixos mitjançant la realització del genotipat de material genètic
d'ADN.
Així mateix, per tal d’aconseguir el compliment de les obligacions
contingudes en aquesta ordenança i la gestió administrativa de quantes gestions puguen derivar de la mateixa, es considera necessari
establir amb claredat les obligacions, prohibicions i normes que han
de seguir els propietaris d'animals, així com les conseqüències que
es deriven del seu incompliment.
TÍTOL I Disposicions generals
Art. 1. Objecte.
La present Ordenança té per objecte:
a) Establir normes de protecció dels animals de companyia en l'entorn
humà.
b) Establir condicions que permeten compatibilitzar la tinença
d'animals amb la higiene, la salut pública i la seguretat de les persones
i béns. Aconseguir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals
domèstics, garantir una tinença responsable i la màxima reducció de
les pèrdues i abandons d'animals, fomentar la participació ciutadana
en la defensa i protecció dels animals domèstics i preservar la seva
salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones.
c) Establir les normes específiques per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
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d) Garantir als animals domèstics la deguda protecció i bon tracte.
Art. 2. Àmbit d'aplicació.
L'àmbit d'aplicació serà el següent:
a) Aquesta Ordenança serà aplicable als animals domèstics que es
troben en el terme municipal d'Aielo de Malferit, amb independència
que estiguin censats o no en ell, siga el que siga el lloc de residència
dels seus amos.
b) Aquesta Ordenança serà d'obligat compliment en el terme municipal d'Aielo de Malferit i afectarà a tota persona física o jurídica,
que, en qualitat de propietari, posseïdor, venedor, cuidador, destrador,
encarregat, membre d'associacions protectores d'animals, es relacioni amb aquests de forma permanent, ocasional o accidental.
Aquesta Ordenança serà aplicable:
- A tots els artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, aus i mamífers de
companyia la comercialització de la qual o tinença no estigui prohibida per la norma vigent. Especialment serà aplicable a les subespècies i varietats de gossos (Canis familiars) i gats (Felis catus).
- Als potencialment perillosos previstos en la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i el Decret 16/2015, de modificació del Decret
145/2000, de 26 de setembre.
- Queden exclosos els animals per a l'experimentació i els que es
crien amb ànim de lucre o en règim de autoconsum.
Les competències municipals en aquesta matèria seran gestionades
per la Regidoria competent.
Art. 3. Definició d'animal a l'efecte d'aquesta Ordenança.
A l'efecte de la present Ordenança es defineix com:
1.- Animal de companyia el que, sent domèstic o silvestre és mantingut per l'home per plaer i companyia sense intenció de lucre per
la seua banda, ni activitat econòmica exercida sobre aquell. Són
animals de companyia els que es crien i reprodueixen amb la finalitat de conviure amb les persones, amb finalitats educatives, socials
o lúdiques, sense cap fi lucrativa.
2.- Animal d'explotació és tot aquell que, sent domèstic o silvestre
és mantingut per l'home amb finalitats lucratives i/o productius.
3.- Animal abandonat és el que, no té amo ni domicili conegut, no
porta identificació de la seua procedència o propietari, ni li acompanya persona alguna que puga demostrar la seua propietat.
4.- Animal potencialment perillós: amb caràcter genèric, es consideren animals potencialment perillosos tots els que, pertanyent a la
fauna salvatge, sent utilitzats com a animals domèstics, o de companyia, amb independència de la seua agressivitat, pertanyen a espècies o races que tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les
persones o a altres animals i danys a les coses. També tindran la
qualificació de potencialment perillosos, els animals domèstics o de
companyia que reglamentàriament es determinen, en particular, els
pertanyents a l'espècie canina, inclosos dins d'una tipologia racial
que, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula
tinguen la capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a
altres animals i causar danys a les coses.
5.- Animal silvestre: tot aquell, que pertanyent tant a la fauna autòctona com al·lòctona, tant terrestre com a aquàtica o aèria, done
mostres de no haver viscut al costat de l'ésser humà, per comportament o per falta d'identificació i que estiga regulat per lleis específiques per a animals en estat silvestre.
TÍTOL II
Tinença i manteniment d'animals de companyia
CAPÍTOL I
Regles generals per a la tinença i manteniment d'animals de companyia
Art. 4. Autorització general i limitacions.
Dins del Terme Municipal, i amb caràcter general, s'autoritza la tinença d'animals de companyia, sempre que les circumstàncies
d'allotjament en l'aspecte higiènic sanitari ho permeten i no es produïsca cap situació de perill o incomoditat per als veïns o per a altres
persones en general.
Art. 5. Condicions higiènic sanitàries i protecció animal.
Els propietaris o criadors tindran les següents obligacions referent
als animals que es troben sota la seva custòdia:
1. Mantenir-los en bones condicions higiènic-sanitàries i albergar-los
en instal·lacions adequades a tal fi. Es considerarà que no estan
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mantinguts en bones condicions higiènic-sanitàries quan siguen
susceptibles de contagiar o propagar qualsevol malaltia o plaga a les
persones o a altres animals de qualsevol espècie.
2. Mantenir les instal·lacions que alberguen als animals en condicions
de neteja i desinfecció necessàries perquè no es produïsquen situacions
de risc sanitari per infecció, contagi, propagació de plagues o olors.
3. Vacunar-los i prestar-los qualsevol tractament preventiu declarat
obligatori per la Conselleria competent per raons de sanitat de
l'animal o salut pública, amb la periodicitat establerta en les normes.
Queda prohibit respecte als animals al fet que fa referència la present
Ordenança:
a) Causar la seua mort, excepte en els casos d'animals destinats al
sacrifici, malaltia incurable o necessitat ineludible. En tot cas, el
sacrifici serà realitzat eutanàsicament baix control veterinari i en les
instal·lacions autoritzades.
b) Colpejar-los, maltractar-los, infligir-los qualsevol dany injustificat
o cometre actes de crueltat amb els mateixos.
c) Practicar-los qualsevol tipus de mutilació, excepte les controlades
per veterinaris i solament en cas de benefici de l'animal.
d) Fer-los ingerir substàncies que puguen causar-los sofriments o
danys innecessaris.
i) Vendre'ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a la seua experimentació.
f) Vendre'ls a menors de 18 anys i a persones amb discapacitat,
sense l'autorització dels qui tinguen la seva pàtria potestat o tutela.
g) Vendre al carrer tota classe d'animals vius.
h) La donació d'un animal com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa
diferent a la transacció onerosa d'animals.
i) Conduir suspesos de les potes a animals vius.
j) Portar-los lligats a vehicles en marxa.
k) Abandonar-los en habitatges tancats o desllogats.
l) 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.
m) Qualsevol operació d'animals utilitzant revistes, publicacions o
altres sistemes de difusió hauran d'incloure el nombre de registre de
nucli zoològic.
n) Queda prohibida la comercialització, venda, tinença i utilització
de tots els procediments massius i no selectius per a la captura o mort
d'animals, en particular verís, esquers enverinats, tota classe de paranys.
o) Deixar animals a l'interior d'un vehicle sense el control del propietari.
Art. 6. Manteniment en immobles urbans.
1. Poden albergar-se animals, exclusivament de companyia, en habitatges i locals situats en sòl urbà sempre que no es produïsquen
situacions de perill per a les persones o el propi animal, o molèsties
al veïnat. L'allotjament de l'animal ha de resultar d'acord amb les
exigències pròpies de les seues necessitats etològiques, segons raça
i espècie.
2. Es prohibeix la cria i tinença d'animals no considerats de companyia, segons el que es disposa en l'art. 2º, en habitatges i locals situats
en sòl urbà, excepte en el cas de centres autoritzats per a la tinença
d'animals per a l'experimentació i nuclis zoològics. Tot això sense
perjudici, respecte als coloms esportius, de l'establert en la legislació
sobre columbicultura que resulte aplicable.
3. Es prohibeix la permanència continuada dels gossos, gats i qualsevol animal susceptible de produir molèsties en les terrasses, balconades
o patis dels habitatges, especialment quan les seves defecacions i orins
embruten els habitatges dels veïns o les zones públiques.
Els propietaris podran ser denunciats si el gos, gat o animal d'una
altra espècie, borda, maula o emet sons característics de l'espècie a
la qual pertanyen, pertorbant el descans dels veïns, especialment des
de les 23 hores fins a les 8 hores.
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.
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Així mateix, podran ser sancionats els propietaris d'animals que
s'escapen com a conseqüència de la falta de diligència o de la no
adopció de les mesures oportunes en relació a la seguretat i tancament
del lloc on es troben.
4. L'estada dels animals silvestres o salvatges en habitatges queda
condicionada a l'estat sanitari dels mateixos, a no atemptar contra la
higiene i la salut pública, al fet que no causen riscos o molèsties als
veïns i a un correcte allotjament, d'acord amb els seus imperatius
biològics.
5. Els gossos que es mantinguen en recintes o espais no coberts
disposaran de caseta habilitada per al seu refugi de la intempèrie.
6. Els gossos no podran estar permanentment lligats. Sí aquesta
permet la seua llibertat de moviments sent la longitud del lligam no
inferior a la mesura resultant de multiplicar per quatre la longitud de
l'animal, presa des del musell al naixement de la cua. En cap cas
podrà ser menor de 1’5 metres, encara que la resultant siga inferior
a aquesta mesura. En aquests casos es disposarà d'un recipient de
fàcil abast amb aigua potable neta.
7. La tinença de més de quatre gossos o altres animals que molesten,
de forma continuada en un habitatge o parcel·la, exigirà la tramitació
de nucli zoològic. El propietari està obligat a informar a l'Ajuntament
de la sol·licitud, així com de l'autorització de nucli zoològic, sense
perjudici de les sancions o mesures que ha de prendre de forma
obligada per no molestar als veïns. No complir els requisits necessaris per obtenir l'autorització de nucli zoològic obliga al propietari
a reduir el nombre d'animals.
CAPÍTOL II
La conducció i permanència d'animals en espais públics o comunitaris
Art. 7. Vies i espais públics o comunitaris.
1. El propietari i/o portador de qualssevol animal haurà d'adoptar les
mesures que considere més adequades per impedir que embruten les
vies i espais públics.
2. Queda prohibit alimentar als animals en zones públiques quan a
conseqüència d'això s'embrute l'espai públic o es fomente la proliferació d'animals de carrer. Queda prohibit, a aquests efectes, la
col·locació de dipòsits d'aigua, aliments i begudes, així com restes i
residus en zones públiques per a la seua alimentació. En particular,
atenent a raons de seguretat i salut pública, queda totalment prohibit
alimentar, amb qualsevol tipus de producte en zones públiques a
gossos i gats sense identificació o amo conegut, tret que puguen
realitzar-se en virtut d'acords de col·laboració amb Associacions de
protecció i defensa dels animals.
3. No es permetrà l'entrada o permanència d'animals en àrees de jocs
infantils.
Art. 8. Excrements.
1. Queda expressament prohibit que els animals defequen o orinen
en àrees de jocs infantils.
2. Es prohibeix deixar els excrements de gossos, gats i qualssevol
altres animals a qualsevol espai públic. La persona acompanyant de
l'animal està obligada a eliminar, de manera immediata, els excrements fecals de l’animal mitjançant la seua recollida en bosses de
plàstic o paper que, després del seu correcte tancament, podrà dipositar en els contenidors de recollida d'e fem domiciliàries o altres
instal·lacions destinades a tal fi.
3. Serà obligatori que els propietaris porten borses per a la recollida
dels excrements quan els animals defequen als espais públics.
Art. 9. Zones públiques i mobiliari urbà.
1. El propietari, posseïdor o portador de l'animal de companyia haurà
de portar a l'animal a orinar a zones habilitades a tal fi o en calçada
al costat de la vorada o embornals de la xarxa de clavegueram.
Queda expressament prohibit que els animals orinen sobre zones
enjardinades, mobiliari urbà, tals com a bancs, senyals, bol·lards,
papereres, contenidors d'e fem o reciclatge, fanals, espais publicitaris comuns, bústies, elements decoratius, elements commemoratius,
escultures, caixetins de control de tràfic, caixetins d'enllumenat públic
o privat o de subministrament d'aigua, dispensadores de bitllets o
entrades, dispensadores de borses, marquesines de parades de bus,
jocs infantils, aparells de gimnàstica per a adults, fonts i sortidors,
també sobre qualsevol element que es trobe provisionalment en la
via pública (tanques, escenaris, cadires, altaveus, taules, etc.), can-
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tonades, porxades i altres elements de les edificacions que afectin i
pertorben a la salubritat pública.
2. Els veïns no podran utilitzar productes tòxics per evitar les miccions en les façanes dels habitatges.
Art. 10. Mesures de control durant el seu passeig i espais reservats
per a animals de companyia.
1. Els propietaris o posseïdors de gossos hauran de tenir-los en les
vies públiques sempre sota el seu control mitjançant una corretja o
similar per evitar danys o molèsties, excepte en aquells llocs catalogats i/o senyalitzats per al passeig i esplai de gossos.
2. L'Ajuntament podrà prohibir l'entrada d'animals de companyia en
parcs i altres espais públics senyalitzant-ho de manera convenient i
visible.
3. L'Ajuntament habilitarà, per als animals de companyia, espais
reservats per a l'esbarjo i la socialització.
Aquests espais estaran catalogats, fitats per evitar la fugida o pèrdua
i senyalitzats. En aquests espais els animals de companyia podran
passejar solts. No obstant això, el propietari, posseïdor haurà de
vigilar als seus animals i evitar molèsties a les persones i altres
animals que compartisquen aquest espai.
4. De la mateixa manera que en la resta dels espais públics, es prohibeix deixar les deposicions fecals dels animals, sent obligatòria la
recollida i eliminació de les deposicions fecals en les mateixes condicions que les establertes en l'article 8.
5. Els animals catalogats com potencialment perillosos podran accedir a aquests espais sempre que vagen proveïts de morrió.
Art. 11. Piscines.
Es prohibeix l'entrada i permanència d'animals, excepte els gossos
pigalls, en els recintes de les piscines públiques, tant de titularitat
municipal com de titularitat privada.
Art. 12. Ascensors i altres espais de propietat privada.
En les parts comuns dels immobles col·lectius, tals com, escales,
ascensors, vestíbuls, patis, recintes enjardinats o estades comunes,
els animals de companyia hauran de conduir-se en tot moment proveïts de cadena o corretja i morrió, quan hi hagi obligació, o bé en
gàbia o transportí, que evite la seua escapada o molèsties per a la
resta de veïns o usuaris.
Les persones acompanyades de qualsevol animal, utilitzaran els
ascensors d'edificis quan aquests aparells no siguen ocupats per altres
persones, excepte en els casos en què aquestes autoritzen l'ús simultani.
Art. 13. Locals i establiments.
Els encarregats o comerciants d'establiments podran prohibir l'entrada
i permanència d'animals, assenyalant en forma suficientment visible
tal prohibició, preferentment en l'entrada del local. En qualsevol cas,
si s'admet l'entrada de gossos, aquests hauran d'anar subjectes per
corretja o cadena i portar posat morrió quan procedisca. No serà
aplicable per als gossos-guia que acompanyen a persones invidents.
Art. 14. Gestió d'animals morts.
Mort un animal, el propietari estarà obligat a gestionar les restes del
mateix. En cas de no fer-ho, les despeses que se’n deriven, en el seu
cas, aniran a càrrec del propietari.
No es podrà abandonar cadàvers d'animals en contenidors de residus,
ni sobre qualsevol tipus de terreny públic o privat.
Art. 15. Centres d'alimentació.
Es prohibeix l'entrada de qualssevol animals a tota classe de locals
destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, manipulació o
transport d'aliments, els quals han d'ostentar en l'entrada, en lloc
visible, un cartell assenyalant tal prohibició. La violació de la present
norma donarà lloc a l'exigència de responsabilitat mitjançant els
oportuns procediments sancionadors, per al del titular de l'establiment
i per al del responsable de l'animal.
CAPÍTOL III
Identificació i registre dels animals de companyia
Art. 16. Identificació.
1. Tot cànid que es trobe habitualment en el terme municipal d'Aielo
de Malferit, amb independència del lloc de residència del propietari
o posseïdor, ha d'estar identificat, conforme a l'establert en l'Ordre
de 25 de setembre de 1996 de la Conselleria d'Agricultura i Medi
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ambient, per la qual es regula el sistema d'identificació dels animals
de companyia.
A més, els propietaris de gossos tindran l'obligació d'identificar-los
a nivell d'ADN. Aquesta identificació es basarà en l'extracció d'una
mostra d'ADN que determine l’empremta genètica de l'animal.
L'extracció d'ADN s'haurà de realitzar per qualsevol veterinari
col·legiat i haurà de complir amb els requisits necessaris per procedir pel laboratori designat per l'Ajuntament a la seua anàlisi per
determinar l’empremta genètica. La informació genètica recollida
s'inclourà en la base de dades del Cens Municipal que serà gestionada conjuntament pel laboratori i l'Ajuntament. Una vegada associada la mostra al gos, el laboratori enviarà una xapa identificativa
al propietari del gos deixant constància d'això en la base de dades.
El cost dels honoraris del veterinari, del laboratori d'anàlisi i de la
xapa identificativa i altres gestions, seran satisfets pels propietaris
dels animals.
2. La identificació haurà de realitzar-se en els tres primers mesos de
vida o en el termini que resulte entre la data de la seua adquisició i
l'últim dia hàbil del següent mes natural.
3. A l'efecte de la present ordenança s'entendrà que un gos es troba
habitualment en terme municipal d'Aielo de Malferit, quan el seu
propietari o posseïdor resideix en la localitat i no acredite per qualsevol mitjà de prova admissible en dret que l'animal resideix en una
altra població.
4. Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia diferents als
cànids, estan obligats a identificar-los i a tenir permanentment actualitzades les guies sanitàries sempre que tal obligació estiga contemplada en la normativa sectorial aplicable.
Art. 17. Registre, Cens Municipal i Acreditació davant l'Autoritat
Municipal.
1. Tot cànid que es trobe habitualment en el terme municipal d'Aielo
de Malferit ha de constar inscrit en el Registre Informàtic Valencià
d'Animals de Companyia (RIVIA), conforme al que es disposa en el
Decret 158/1996 de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es
desenvolupa la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de
juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia.
2. L'autoritat municipal podrà requerir a qualsevol propietari o posseïdor de cànid, que acredite documentalment el fet de l'efectiva
identificació, i inscripció en el RIVIA i l'acreditació documental de
l'efectiu compliment de qualsevol tractament sanitari declarat obligatori per la Conselleria competent.
3. A més, tot cànid que es trobe habitualment en el terme municipal
d'Aielo de Malferit ha de constar inscrit en el Cens Municipal i
circular amb la identificació establerta en aquesta Ordenança.
CAPÍTOL IV
Mossegades i lesions.
Art. 18. Mossegades i lesions.
1. Totes les autoritats sanitàries que coneguen l'existència d'una
mossegada o una agressió provocada per un animal ho comunicaran
immediatament a l'Ajuntament del municipi en el qual estiga domiciliat el propietari d'aquell, sempre que tinguen constància d'aquesta
última dada. Aquest Ajuntament informarà al propietari de l'obligació
recollida en el paràgraf següent.
2. El propietari d'un animal que agredisca a persones o altres animals
causant-los ferides per mossegada serà responsable perquè l'animal
siga sotmès a una avaluació inicial o reconeixement previ i a un
període d'observació durant els 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 ràbia en l'animal.
3. El veterinari actuant emetrà un informe sanitari de l'observació de
l'animal, que serà lliurat al seu propietari. A més, haurà d'informar a
l'entitat gestora del Registre Informàtic Valencià d'Identificació
Animal dels resultats d'aquesta observació, amb el que s'actualitzarà
la dada en aquest registre.
Si el veterinari actuant observara indicis clínics i/o epidemiològics
compatibles amb ràbia, haurà de comunicar tal circumstància a les
autoritats competents en matèria de sanitat animal i salut pública,
així com a l'ajuntament respectiu.
4. El propietari de l'animal lliurarà a l'ajuntament una còpia de
l'informe veterinari de l'observació dins dels quinze dies posteriors
a la mateixa.
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5. 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.
6. En tot cas, s'actuarà d'acord amb les directrius del Pla de Contingència per al Control de la Ràbia en Animals Domèstics a Espanya
que es trobe en vigor a cada moment.
7. Els propietaris o posseïdors d'animals que hagen agredit a persones o animals arribant a mossegar o lesionar estan obligats a facilitar
a l'agredit o al seu representant, així com a l'autoritat municipal,
judicial o de la Conselleria competent, les dades i les condicions
sanitàries de l'animal agressor.
Art. 19. Sacrifici d'animals de companyia.
El sacrifici de qualssevol animals de companyia es realitzarà sota la
supervisió d'un facultatiu veterinari, mitjançant mètodes que impliquen el mínim sofriment amb pèrdua immediata de la consciència.
En qualsevol cas, s'estarà al que es disposa en l'art. 20 i Annex del
Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià.
CAPÍTOL V
Transport d'animals de companyia
Art. 20. Condicions en el transport.
El transport d'animals haurà de realitzar-se en condicions ajustades
al que es disposa per l'art. 6 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la
Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia,
i segons estableix el capítol II del Decret 158/1996, de 13 d'agost,
del govern Valencià, pel qual es desenvolupa la citada Llei.
Art. 21. Mitjans de transport públic i animals de companyia.
1. Els conductors o encarregats dels mitjans de transport públic
podran prohibir el trasllat d'animals, quan consideren que poden
ocasionar molèsties a la resta dels passatgers, exceptuant el que està
disposat en l'article 22 per al cas dels gossos pigall que acompanyen
a deficients visuals.
En qualsevol cas, podran indicar un lloc determinat del vehicle per
a la ubicació de l'animal.
2. Podran ser traslladats en transports públics urbans tots aquells
animals de companyia que puguen ser transportats durant el trajecte
sempre dins d'una gàbia o similar homologada i adequada al tipus i
grandària de l'animal.
3. Si el conductor d'un vehicle atropella a un animal tindrà l'obligació
de comunicar-ho immediatament a les autoritats competents municipals o bé, pels seus propis mitjans traslladar-ho a la clínica veterinària més propera.
CAPÍTOL VI
Usos específics
Art. 22. Gossos d'Assistència per a Persones amb discapacitat.
1. Conforme al que es disposa per la Llei 12/2003, de 10 d'abril de
Generalitat Valenciana d'Assistència per a Persones amb Discapacitats, els gossos pigalls, tindran accés als mitjans de transport públic
urbà, establiments i locals, sense despesa addicional alguna per al
discapacitat, tret que tal despesa constituïsca la prestació d'un servei
específic econòmicament avaluable.
2. El discapacitat no podrà exercitar els drets de la present norma
quan l'animal presente signes de malaltia, agressivitat, falta de condícia o en general presumible risc per a les persones. Es podrà exigir
l'ús de morrió per a l'entrada en transport públic, locals, establiments,
instal·lacions esportives, centres d'alimentació, de salut i hospitalaris,
quan l'animal perdi, temporal o definitivament la condició de gos
pigall.
3. L'animal portarà en lloc visible el distintiu oficial que ho acredita
com a gos pigall. En qualsevol cas, el discapacitat haurà de presentar i exhibir els documents acreditatius de les condicions sanitàries
del gos pigall que li acompanye a requeriment del personal responsable, en cada cas, dels llocs, locals i establiments públics i serveis
de transports.
Art. 23. Gossos guardians.
1. La presència de gossos que s'usen amb la finalitat de vigilar i
protegir edificis en construcció o, finques rústiques o urbanes, haurà
de ser advertida a tercers mitjançant la col·locació en lloc visible de
cartell on figure la inscripció “gos guardià”, precedida del vocable
“atenció” o la inscripció “prohibit el pas”. Haurà de col·locar-se com
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a mínim un cartell en cada façana de l'immoble. Els cartells han de
tenir unes dimensions mínimes de 21 cm. x 29 cm.
2. A l'efecte d'aquesta ordenança es considera gos guardià a tot aquell
que s'albergue en edifici en construcció o en finca rústica o urbana
que no servisca d'estatge a persona alguna amb caràcter permanent.
3. Els gossos guardians hauran d'estar convenientment ensinistrats
per no lladrar de forma indiscriminada a qualsevol persona que
merament circule per l'exterior de la finca per evitar la possibilitat
que l'animal puga arribar a danyar o mossegar a les persones que
circulen per l'exterior del recinte on es troba.
4. Les obligacions que se’n deriven del present article seran exigibles
tant als propietaris dels edificis i finques on es troba l'animal, com
als responsables dels gossos que exercisquen funcions de gos guardià.
TÍTOL III
Tinença i manteniment dels animals potencialment perillosos
Art. 24. Definició d'animal potencialment perillós.
De conformitat amb la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i
Decret 16/2015, de modificació del Decret 145/2000, de 26 de setembre, amb caràcter genèric es consideren animals potencialment
perillosos tots els que, sent utilitzats com a animals domèstics o de
companyia, amb independència de la seua agressivitat, pertanyen a
espècies o races que tinguen capacitat de causar la mort o lesions a
les persones o a altres animals i danys en les coses.
Tant en el mitjà rural com en l'urbà, el responsable de l'animal garantirà que el mateix no es puga escapar. En particular, i sense perjudici del que les normes estatals o autonòmiques establisquen sobre
aquest assumpte, es consideren animals potencialment perillosos, a
l'efecte de l'aplicació de la present Ordenança:
1. Els gossos que pertanyen a les següents races i els encreuaments
entre ells o amb altres races obtenint una tipologia similar.
Races potencialment perilloses:
American Staffordshire terrier

Bull terrier

Starffordshire bull terrier

Dogo de Burdeos

Gos de presa mallorquí

Tosa inu (japonés)

Fila brasiler

Akita inu

Gos de presa canari

Dogo argentí

Bullmastiff

Doberman

American pittbull terrier

Mastín napolità

Rottweiler
2. Els gossos que, sense pertànyer a les races i als seus encreuaments
descrits a l'apartat anterior, sense tipologia racial, reunisquen la totalitat de les característiques següents:
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica,
agilitat, vigor i resistència.
b) Marcat caràcter i gran valor.
c) Pèl curt.
d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la
creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
i) Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes
musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta,
ampla i profunda.
f) Coll ample, musculós i curt.
g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom
musculós i curt.
h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats
posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant
un angle moderat.
3. Els gossos pertanyents a les races que no s'inclouen en el punt 1
anterior no es consideraran potencialment perillosos, encara que manifesten alguna característica recollida en el punt 2 d'aquest article.
4. S'exceptuaran els gossos pigall o gossos d'assistència acreditats i
ensinistrats en centres oficialment reconeguts, així com aquells gossos que es troben en fase d'instrucció per adquirir aquesta condició
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5. En tot cas, encara que no es troben inclosos en els punts anteriors,
seran considerats gossos potencialment perillosos aquells animals de
l'espècie canina que manifesten una conducta marcadament agressiva, o bé quan hagen protagonitzat agressions o mossegades a persones o a altres animals i l'agressió dels quals haja estat comunicada o
puga ser degudament acreditada.
6. En els supòsits contemplats en el punt 5 anterior, i sempre que no
pertanyen a les races o tipologia dels punts 1 i 2 d'aquest article,
perdran la condició de potencialment perillós després d'un període
d'ensinistrament i amb un informe d'un veterinari col·legiat habilitat,
que hauran de ser comunicats a l'ajuntament respectiu per a l'exercici
de les seves funcions de control i inspecció.
Art. 25. Normes específiques de tinença d'animals potencialment
perillosos.
Els propietaris o criadors tindran les següents obligacions respecte
dels animals que es troben sota la seua custòdia:
1. Les establertes amb caràcter general per als animals de companyia.
2. Complir totes les normes de seguretat ciutadana establertes en la
legislació vigent i en particular, les que a continuació es detallen, de
manera que garantisquen l'òptima convivència d'aquests animals amb
els éssers humans i altres animals i s'eviten molèsties a la població.
La presència i circulació en espais públics haurà de ser sempre vigilada i controlada pel titular de la llicència sobre els mateixos, amb
el compliment de les normes següents:
a) Els propietaris hauran d'estar en tot moment proveïts de la corresponent identificació de l'animal quan el conduïsca per espais públics
o comuns.
b) Serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de
dos metres de longitud i no extensible, així com un morrió homologat i adequat per a la seua raça, de manera que impedisca l'obertura
de la mandíbula per mossegar. No obstant això, els animals inclosos
a l'apartat 2, de l'article 24 d'aquesta Ordenança, podran eximir-se
de la conducció amb morrió quan acrediten el seu ensinistrament i
posterior superació d’un test de socialització. Aquesta exempció
només serà aplicable quan qui passege al gos siga la persona amb la
qual es va superar l'esmentat test. Aquestes proves hauran de ser
renovades anualment. Els veterinaris que realitzen les proves de
socialització ho reflectiran en la cartilla sanitària del gos, incloent el
resultat final de les mateixes.
c) En cap cas podran ser conduïts per menors d'edat.
d) Es prohibirà qualsevol incitació als animals per arremetre contra
les persones o altres animals.
Art. 26. Llicència.
1. Els propietaris d'animals potencialment perillosos han de sol·licitar
la preceptiva llicència, la inscripció en el Registre de Cens Municipal i complir les mesures de seguretat que s'estableixen en el Decret
287/2002 o norma que ho substituïsca.
La tinença d'animals potencialment perillosos per persones que residisquen o que desenvolupen una activitat de comerç o ensinistrament en aquest municipi, requerirà la prèvia obtenció de llicència
municipal. Si el titular no resideix a Aielo de Malferit, però manté a
l'animal dins del terme municipal, podrà optar entre obtenir la llicència on tinga el seu domicili habitual o a Aielo de Malferit, sense
perjudici de la seua obligació de censar a l'animal segons l'article
30.
2. La sol·licitud de llicència es presentarà per l'interessat en el Registre General de l'Ajuntament. Al costat de la sol·licitud, en la qual
s'identificarà clarament a l'animal o animals per la tinença dels quals
es requereix la llicència. L'interessat haurà de presentar la següent
documentació, en original o còpia autenticada:
a) Fotocòpia de DNI, NIF, Passaport o Targeta d'Estranger. En cas
de tractar-se de persona jurídica, CIF, escriptures de constitució i
poder de representació en relació al representant.
b) Declaració responsable davant Notari, autoritat judicial o administrativa, de no estar incapacitat per proporcionar les cures necessàries a l'animal.
c) Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions en
matèria de tinença d'animals, així com no estar privat per resolució
judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
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d) Certificat d'antecedents penals que assenyale expressament que el
titular no ha estat 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.
i) Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat
per la seua responsabilitat derivada de danys causats per l'animal,
encara que haja estat cedit a un tercer per a la seua cura, amb una
cobertura no inferior a 120.000 EUROS, aportant còpia del rebut que
acredite el pagament.
f) Obtenir un Certificat d'aptitud física i psicològica, expedit per
Centre de reconeixement degudament autoritzat per a l'obtenció del
permís de conduir.
g) Fotocòpia del document acreditatiu de la inscripció de l'animal en
el Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal (R.I.V.I.A.),
o bé targeta o certificat de dit R.I.V.I.A. corresponent.
h) Fotocòpia de la Cartilla Sanitària/Passaport actualitzada.
3. La vigència de les llicències administratives per a la possessió
d'animals potencialment perillosos concedides, serà de cinc anys des
de la data de la seua expedició. Els titulars de llicències properes a
caducar, hauran de presentar davant l'Ajuntament, abans del venciment del termini de vigència, sol·licitud de renovació, amb els mateixos requisits establerts per a la seua concessió.
Les llicències caducaran pel transcurs del termini de vigència sense
la seua renovació, ja siga per falta de sol·licitud del titular o per
haver estat denegada per l'Ajuntament per no reunir el sol·licitant
els requisits necessaris per a això. No obstant això, la vigència de
les llicències estarà condicionada al manteniment pels seus titulars
dels requisits exigibles per al seu atorgament, d'acord amb el que es
disposa en la present Ordenança, podent l'Ajuntament comprovar en
qualsevol moment tal manteniment i procedint a revocar-les en cas
contrari.
4. Al venciment de la vigència de l’assegurança de Responsabilitat
Civil establerta en el número 2.i) d'aquest article, el titular de la
llicència està obligat a aportar el nou rebut pagat i en vigor, quedant
unida a l'expedient una fotocòpia del mateix.
Art. 27. Registre.
1. Dins del Cens Municipal Caní, establert en el Títol V, articles 30
i següents d'aquesta Ordenança, es crearà un apartat o subregistre
destinat a la inscripció de tots els Animals Potencialment Perillosos
que resideixin en aquest municipi.
2. La inscripció es realitzarà d'ofici, per a les llicències o renovacions
atorgades per aquest Ajuntament.
3. En cas de propietaris que hagen obtingut la llicència en un altre
municipi, però l'animal del qual vaja a romandre en el municipi
d'Aielo de Malferit, per custòdia d'obres, trasllat de domicili del titular, etc., incumbeix al propietari sol·licitar la inscripció en el Registre de gossos potencialment perillosos en el termini de 15 dies des
que l'animal radique en aquest terme municipal.
4. En el termini màxim de 15 dies, els responsables d'animals inscrits en el Registre hauran de comunicar qualsevol canvi de residència permanent o per més de tres mesos, l'esterilització, malaltia o
mort de l'animal, així com qualsevol incidència esmenable en relació
amb el comportament o situació de l'animal, sense perjudici que
l'Administració d'ofici, practique l'anotació de les circumstàncies que
tinga coneixement pels seus mitjans, per comunicació d'altres autoritats o per denúncia de particulars.
5. En el Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos, es
farà constar les següents dades:
A) DADES PERSONALS DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA:
- Nom i cognoms o raó social.
- D.N.I. o C.I.F.
- Domicili.
- Telèfon i correu electrònic.
- Títol o activitat per la qual està en possessió de l'animal (propietari, criador, importador, etc.).
- Nombre de llicència Municipal i data d'expedició.
- Nombre d'identificació dels animals dels quals siga propietari i
tinguen la consideració de potencialment perillosos.
B) DADES DE L'ANIMAL: S'obrirà una fitxa per cada animal potencialment perillós del que siga propietari.
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a) Dades identificatives:
- Tipus d'animal i raça.
- Codi identificació RIVIA i zona d'aplicació.
- Codi de referència base de dades genètica (patró d'ADN).
- Nom.
- Sexe.
- Entitat asseguradora i període de vigència de la pòlissa
d'assegurança.
b) Lloc habitual de residència.
c) Destinació de l'animal (companyia, guarda o vigilància, protecció,
defensa, maneig de bestiar, caça, etc.).
d) Si posseeix test de socialització per passejar sense morrió i data
de caducitat del mateix.
i) Qualsevol dada rellevant o incident produït per l'animal al llarg de
la seua vida.
C) INCIDÈNCIES:
a) Infraccions comeses pel titular de la llicència del gos. Expedients
declarats ferms, especificant motius, import de la sanció i sancions
accessòries.
b) Expedients sancionadors en tràmit contra el titular de la llicència
de l'animal.
c) Extraviament d'un animal de la seua titularitat.
d) Qualsevol altra dada rellevant, segons criteri de l'encarregat
d'aquest registre, d'ofici o a instàncies d'algun interessat.
i) La mort de l'animal, que tancarà la seua fitxa del Registre.
Art. 28. Transport d'animals potencialment perillosos.
El seu transport haurà d'efectuar-se de conformitat amb la normativa
específica sobre benestar animal, havent-se d'adoptar les mesures
precautòries que les circumstàncies aconsellen per garantir la seguretat de les persones, béns i altres animals, durant els temps de
transport i espera de càrrega i descàrrega.
TÍTOL IV Nuclis zoològics
Art. 29. Declaració i obtenció.
Tot centre o establiment dedicat a la cria, venda, ensinistrament,
alberg i manteniment temporal o permanent d'animals de companyia,
així com els parcs i jardins zoològics, zoo-safaris, reserves zoològiques i col·leccions zoològiques, hauran de comptar com a requisit
previ indispensable per al seu funcionament, amb la declaració de
nucli zoològic.
La disposició de llicència municipal d'activitat o certificat de innecessarietat és requisit previ per a l'obtenció de la declaració de nucli
zoològic. Per a qualsevol qüestió relacionada amb els nuclis zoològics
s'estarà al que es disposa pel Capítol I del Decret 158/1996, de 13
d'agost, del Govern Valencià i Decret 83/2007, de 15 de juny, de
modificació del Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Consell, pel qual
es desenvolupa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre
protecció d'animals de companyia.
L'autoritat municipal podrà decretar la necessitat d'obtenir la declaració de nucli zoològic, en aquells casos en què siga aconsellable,
pel nombre d'animals (MÉS de QUATRE), pel risc higiènic sanitari
o per les molèsties reiterades i comprovades.
TÍTOL
V Cens caní municipal i serveis de sanitat preventiva.
Art. 30. Cens caní municipal.
1. En el Cens Caní Municipal han de constar tots els cànids que
habitualment resideixin en el seu terme municipal, podent ser censats
en el mateix qualssevol altre animal de companyia a sol·licitud dels
seus propietaris o posseïdors.
2. La utilització de la informació continguda en el cens s'utilitzarà
en tot cas, amb submissió a quant disposa la Llei Orgànica 15/1999
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei Orgànica anterior.
3. Especialment s'utilitzarà el cens per recordar als qui en el mateix
consten com a propietaris o posseïdors d'animals de companyia, les
seves obligacions principalment de caràcter sanitari. Si escau, se'ls
requerirà l'acreditació que efectivament s'ha prestat a l'animal, per
raons de sanitat animal o salut pública, qualsevol tractament preventiu declarat obligatori per la Conselleria competent. Amb periodici-
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tat mínima biennal, es podrà requerir a tots els propietaris de gossos
censats que acrediten en termini de tres mesos el fet d'haver-los
subministrat la vacuna antiràbica
Art. 31. Formació i procediment de censat.
1. El Cens Municipal es formarà, portarà i actuarà per mitjans informàtics mitjançant una base de dades a la qual tindrà accés la Policia
Local, en la qual constaran les dades relatives a:
- Data d'inscripció.
- Nombre d'inscripció.
- Codi d'identificació RIVIA.
- Codi de referència base de dades genètica (patró d'ADN).
- Espècie, raça, sexe, grandària i color.
- Any de naixement de l'animal.
- Domicili habitual de l'animal.
- Altres signes identificadors.
- Nom, cognoms i DNI del propietari o posseïdor de l'animal.
- Domicili, correu electrònic i telèfon del propietari o posseïdor de
l'animal.
- Data de fermesa de les resolucions de caràcter sancionador que
resulten imposades al propietari o posseïdor de l'animal per qualssevol infraccions previstes en aquesta disposició, amb esment del
nombre d'expedient.
- Data de lliurament de la placa identificativa.
2. Les inscripcions es formalitzaran d'ofici, o a instàncies de part.
2.1. Les inscripcions es formalitzaran d'ofici quan, pel RIVIA, o per
l'autoritat municipal competent així s'acorde.
2.2. La inscripció es formalitzarà a instàncies de part quan el propietari o posseïdor de l'animal ho sol·licite. La sol·licitud d'inscripció
es presentarà per l'interessat en el Registre General de l'Ajuntament.
Junt amb la sol·licitud, en la qual s'identificarà clarament a l'animal
o animals per la tinença dels quals se sol·licita la inscripció,
l'interessat haurà de presentar la següent documentació, en original
o còpia autenticada:
- Fotocòpia de DNI, NIF, Passaport o Targeta d'Estranger. En cas de
tractar-se de persona jurídica, CIF, escriptures de constitució i poder
de representació en relació al representant.
- Fotocòpia del document acreditatiu de la inscripció de l'animal en
el Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal (R.I.V.I.A.),
o bé targeta o certificat de dit R.I.V.I.A. corresponent.
- Fotocòpia de la Cartilla Sanitària/Passaport actualitzada.
- Per als propietaris de gossos, fotocòpia de document expedit per
Veterinari pertanyent a un Col·legi de Veterinaris, acreditatiu que
s'ha procedit a l'extracció d'una mostra per determinar la empremta
genètica de l'ADN, i que la mostra citada s'ha remès o recollit pel
laboratori d'anàlisi. Aquest document haurà d'aportar-se a partir dels
30 dies posteriors de l'entrada en vigor de la present ordenança.
3. És obligació del responsable del cànid instar la seua inscripció en
el RIVIA i en el Cens Municipal, en complir l'animal els tres mesos
d'edat.
4. Es considerarà vàlidament inscrit el cànid, per la presentació de
la declaració d'alta en el cens municipal d'animals de companyia
juntament amb la documentació requerida en el Registre General de
l'Ajuntament.
5. Els propietaris de cànids queden obligats a declarar les baixes per
mort o desaparició dels animals, en el termini de deu dies des que
es produïsca el fet, acompanyant la targeta sanitària d'aquelles. I en
el mateix termini comunicar el canvi de domicili dels seus propietaris o posseïdors o transmissió de la propietat de l'animal. En cas de
la declaració de baixa haurà d'indicar-se el motiu i aportar la documentació que ho acredite. Es considerarà vàlidament donat de baixa
el cànid per la presentació de la declaració de baixa en el cens municipal d'animals de companyia en el Registre General de
l'Ajuntament.
Art. 32. Xapa d'Identificació Numerada.
Una vegada associada la mostra genètica al gos, l'Ajuntament d'Aielo
de Malferit, a través del laboratori d'anàlisi, lliurarà als amos o posseïdors dels gossos censats una xapa d'identificació numerada. Els
gossos que circulen per les vies i espais públics en el terme municipal han d'anar proveïts en lloc visible de dita xapa. L'ús de xapa
falsa, entenent per tal tant la no expedida per l'Ajuntament, com la
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col·locació a un animal de xapa que corresponga a un altre del mateix
o diferent amo, serà sancionat com a falta greu. Això sense perjudici de la responsabilitat penal que puga recaure sobre l'autor del fet,
a l'efecte del qual, serà notificada al Ministeri Fiscal la resolució que
inicie el procediment sancionador.
Art. 33. Serveis de sanitat preventiva.
L'ajuntament podrà realitzar, bé amb personal propi o bé a través de
convenis o contractes amb institucions públiques o privades, serveis
i campanyes de sanitat preventiva. L'objecte fonamental de les campanyes serà informar als propietaris d'animals de companyia sobre
les obligacions que els concerneixen. El personal que col·labore a
través de convenis o contractes, acompanyat d'un agent de la Policia
Local, podrà realitzar qualsevol funció que li siga encomanada relativa a la gestió de la present ordenança.
TÍTOL VI
Animals abandonats i extraviats
Art. 34. Animal abandonat.
Es considerarà gos o animal abandonat errant aquell que circule
sense cap signe identificatiu dels esmentats en aquesta Ordenança
referent al seu origen o propietari o posseïdor, ni acompanyat de
persona alguna.
Art. 35. Animal extraviat.
Es considerarà gos o animal perdut o extraviat a aquell que no circulant acompanyat de persona alguna, estiga proveït de xapa
d'identificació numerada o sistema d'identificació.
Art. 36. Recollida i procediment d'actuació d'animals abandonats i
extraviats.
La recollida i el procediment d'actuació davant animals abandonats
i extraviats es durà a terme atenent a la normativa establerta per la
Mancomunitat de Municipis i Províncies de la Vall d’Albaida
TÍTOL VII
Infraccions i sancionis
Art. 37. Clàusula genèrica.
1. El coneixement per l'Ajuntament, ja siga d'ofici o per denúncia de
particular, de la comissió de qualsevol de les infraccions tipificades
per l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, o per les
disposicions legals que en un futur la substituïsquen o siguen aplicable; pel Títol VIII de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, o per les disposicions legals que en un futur la
substituïsquen, sobre protecció dels animals de companyia, que
afecte al seu àmbit de competències, o l'incompliment de les obligacions recollides en la present ordenança, donarà lloc a la incoació
d'expedient sancionador, que s'ajustarà als principis de la potestat
sancionadora continguts en la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
2. Es considerarà infracció qualsevol conducta que, per acció o
omissió, contravinga el que es disposa per qualsevol norma de la
present disposició amb caràcter d’obligació o prohibició, respecte de
qualsevol subjecte obligat al seu compliment.
Art. 38. Infraccions.
1. La vulneració o infracció de qualsevol de les prescripcions o
prohibicions a les disposicions d'aquesta Ordenança es classificaran
en lleus, greus i molt greus, i seran sancionades amb les multes i
sancions accessòries establertes en l'article següent. No obstant això,
s'estableixen quanties fixes per a diverses infraccions recollides en
l'Annex d'aquesta Ordenança.
2. Són infraccions lleus:
2.1) Les tipificades en l'article 25. 1 de la Llei 4/94, de 8 de juliol,
de la Generalitat Valenciana sobre Protecció d'Animals de Companyia.
2.1.1.- La possessió de gossos no censats. Amb independència de la
sanció, el propietari haurà d'inscriure el gos en el cens en el termini
màxim d'1 mes des de la data de la denúncia. Si no ho fera serà
sancionat com a falta greu.
2.1.2.- No disposar dels arxius de les fitxes clíniques dels animals
objecte de vacunació o de tractament obligatori, o que aquests estiguen incomplets.
2.1.3.- El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts
en l'article 6 de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valen-
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ciana de normes reguladores de la protecció d'animals de companyia.
2.1.4.- La venda i donació a menors de 18 anys o incapacitats sense
l'autorització dels qui tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.
2.2) Les tipificades en l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment
Perillosos.
2.2.1.- Qualsevol infracció a la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos que no siga qualificada com a greu o molt greu.
2.3) En virtut del títol competencial atribuït al municipi en l'article
139 de la Llei de Bases de Règim Local, tindran la consideració
d'infraccions LLEUS:
2.3.1.- No declarar les baixes per mort o desaparició dels animals,
en el termini de deu dies des que es produïsca el fet, acompanyant
la targeta sanitària d'aquelles. I en el mateix termini comunicar el
canvi de domicili dels seus propietaris o posseïdors o transmissió de
la propietat de l'animal.
2.3.2- No disposar de caseta els gossos que es mantinguen a la intempèrie.
2.3.3.- Qualsevol infracció a la present Ordenança que no siga qualificada com a greu o molt greu.
2.3.4- Mantenir als gossos permanentment lligats.
2.3.5.- No adoptar les mesures necessàries perquè els animals no
embruten les vies o espais públics.
2.3.6.- Alimentar a animals en la via pública escampant menjar o
dipositant recipients de menjar o aigua.
2.3.7.- Deixar que els animals orinen o defequen en àrees de jocs
infantils.
2.3.8.- No recollir les deposicions fecals dels animals o no dipositarles en contenidors de recollida domiciliària o altres instal·lacions
destinades a tal fi.
2.3.9.- Deixar que el gos orine sobre mobiliari urbà o en altres elements descrits en l'article 9 de l'ordenança.
2.3.10.- Portar al gos, si no és potencialment perillós, solt en els llocs
no Autoritzats per a això o introduir-ho, lligat o solt, en llocs on està
prohibida la seua entrada.
2.3.11.- Per circular, estant inclòs el gos en el Cens Municipal, sense portar la xapa d'identificació numerada.
2.3.12.- No col·locar la xapa informativa de gos guardià o que
aquesta no siga visible o no tinga les mesures mínimes exigides.
2.3.13.- La permanència continuada dels mateixos en terrasses,
balconades o patis d'habitatges.
2.3.14.- Provocar molèsties pels sorolls característics de l'espècie,
especialment durant la nit.
2.3.15. L'escapada dels animals com a conseqüència de la falta de
diligència o d'adopció de mesures oportunes.
2.3.16.- Mantenir les instal·lacions que alberguen animals sense les
condicions de neteja i desinfecció necessàries.
2.3.17.- La tinença d'animals no considerats de companyia en habitatges o locals situats en sòl urbà.
2.3.18.- L'entrada o permanència d'animals en centres
d'alimentació.
2.3.19.- No facilitar les dades i condicions sanitàries a l'agredit, el
seu representant, propietari o autoritat municipal competent.
2.3.20.- No aportar o acreditar la documentació de l'animal quan siga
requerida per l'autoritat municipal competent.
2.3.21.- No portar en lloc visible el distintiu de gos pigall.
2.3.22.- No ensinistrar als gossos guardians perquè no lladren indiscriminadament o no adoptar les mesures necessàries perquè l'animal
puga danyar o mossegar a les persones que circulen per l'exterior.
2.3.23.- Utilitzar productes tòxics per evitar les miccions en les
façanes dels habitatges.
2.3.24.- No genotipar per part dels seus amos als gossos en els termes
establerts en aquesta Ordenança.
2.3.25.- Deixar animals a l'interior d'un vehicle sense el control del
propietari.
3. Són infraccions greus:
3.1) Les tipificades en l'article 25.2 de la Llei 4/94, de 8 de juliol, de
la Generalitat Valenciana sobre Protecció d'Animals de Companyia.
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3.1.1.- El manteniment d'animals d'espècies perilloses sense autorització prèvia.
3.1.2.- 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.
3.1.3.- El manteniment dels animals sense l'alimentació o en
instal·lacions indegudes, des del punt de vista higiènic-sanitari, o
inadequades per a la pràctica de les cures i l'atenció necessària d'acord
amb les seves necessitats etològiques, segons raça i espècie.
3.1.4.- La no vacunació o la no realització de tractaments obligatoris
als animals de companyia.
3.1.5.- L'incompliment per part dels establiments per al manteniment
temporal d'animals, cria o venda dels mateixos, de qualsevol dels
requisits i condicions establertes per la Llei 4/1994 de 8 de juliol de
la Generalitat Valenciana de normes reguladores de la protecció
d'animals de companyia.
3.1.6.- La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat,
maltractament o sofriment, sense autorització prèvia de l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana.
3.1.7.- L'incompliment de l'obligació d'identificar als animals, tal
com assenyala l'article 11 de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de normes reguladores de la protecció d'animals
de companyia.
3.1.8. - No sotmetre a reconeixement veterinari obligatori a un gos
que haja mossegat a una persona o a un altre animal.
3.1.9.- La reincidència o reiteració en una infracció lleu de les de
l'apartat 2.1.
3.2) Les tipificades en l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment
Perillosos.
3.2.1.- Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver
adoptat les mesures necessàries per evitar la seua escapada o extraviament.
3.2.2.- No identificar a l'animal potencialment perillós.
3.2.3.- Ometre la inscripció de l'animal potencialment perillós en el
Registre d'animals potencialment perillosos.
3.2.4.- Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense
morrió o no subjecte amb cadena.
3.2.5.- La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la
informació requerida per les autoritats competents o els seus agents,
amb vista al compliment de funcions establertes en la Llei 50/1999
de 23 de desembre de Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, així com el subministrament d'informació
inexacta o de documentació falsa.
3.2.6.- La no submissió a control veterinari de l'animal que ocasioni
una mossegada.
3.2.7.- El transport d'animals potencialment perillosos sense adoptar
les mesures per garantir la seguretat de les persones, béns i altres
animals durant el transport i espera de càrrega i descàrrega.
3.2.8.- La reincidència o reiteració en una infracció lleu de les de
l'apartat 2.2
3.3) En virtut del títol competencial atribuït al municipi en l'article
139 de la Llei de Bases de Règim Local, tindran la consideració
d'infraccions GREUS:
3.3.1.- No dipositar a un gos potencialment perillós en les instal·lacions
habilitades per a tal fi, quan siga requerit per l'autoritat municipal
competent.
3.3.2.- El sacrifici d'animals sense la supervisió d'un facultatiu veterinari o per mitjans que impliquen sofriment innecessari per a
l'animal.
3.3.3.- L'ús d'una xapa d'identificació falsa o que no corresponga a
l'animal portador de la mateixa, ja siga del mateix o diferent amo.
3.3.4.- No inscriure el gos en el cens en el termini màxim d'1 mes
des de la data de la denúncia per possessió de gos no censat.
3.3.4.- La reincidència o reiteració en una infracció lleu de les de
l'apartat 2.3
4. Són infraccions molt greus:
4.1) Les tipificades en l'article 25.3 de la Llei 4/94, de 8 de juliol, de
la Generalitat Valenciana sobre Protecció d'Animals de Companyia.
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4.1.1.- Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als
animals.
4.1.2.- L'abandonament dels animals no considerats potencialment
perillosos.
4.1.3.- La filmació d'escenes que comporten crueltat, maltractament
o patiment d'animals quan el dany no siga simulat.
4.1.4.- L'esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici
d'animals sense control veterinari.
4.1.5.- La venda ambulant d'animals.
4.1.6.- La cria i comercialització d'animals sense les llicències i els
permisos corresponents.
4.1.7.- 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.
4.1.8.- L'incompliment de l'obligació de declarar al facultatiu sanitari competent, com més aviat millor, l'existència de qualsevol
símptoma que denotara l'existència d'una malaltia contagiosa o
transmissible a l'home.
4.1.9.- La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles,
festes populars, i altres activitats que indiquin crueltat o maltractament, podent ocasionar-los la mort, sofriment o fer-los subjectes de
tractes antinaturals o vexatoris, en aquest supòsit per a la imposició
de la sanció corresponent, s'estarà al que es disposa en la Llei 14/2010,
de 3 de Desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics.
4.1.10.- La incitació als animals per escometre contra persones o
altres animals, exceptuant els gossos de la policia i els de els pastors.
4.1.11.- La reincidència en una infracció greu de les assenyalades a
l'apartat 3.1.
4.2) Les tipificades en l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment
Perillosos.
4.2.1.- Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol
espècie i qualsevol gos, entenent-se per animal abandonat, tant aquell
que vaja preceptivament identificat, com els quals no porten cap
identificació sobre el seu origen o propietari, sempre que no vagen
acompanyats de persona alguna.
4.2.2.- Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
4.2.3.- Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui manque de llicència.
4.2.4.- Ensinistrar animals per activar la seua agressivitat o per a
finalitats prohibides.
4.2.5.- Ensinistrar animals potencialment perillosos que ni tinga el
certificat de capacitació.
4.2.6.- L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d'animals potencialment perillosos, o la seua
participació en ells, destinats a demostrar l'agressivitat dels animals.
4.2.7.- La reincidència o reiteració en una infracció greu de les assenyalades a l'apartat 3.2.
4.3) En virtut del títol competencial atribuït al municipi en l'article
139 de la Llei de Bases de Règim Local, tindran la consideració
d'infraccions MOLT GREUS:
4.3.1.- La reincidència o reiteració en una infracció greu de les assenyalades a l'apartat 3.3.
5. Els propietaris d'animals que per qualsevol circumstància i d'una
manera freqüent, produïsquen molèsties provades al veïnat, sense
que prenguin les mesures oportunes per evitar-ho, seran sancionats
amb multes de 30,05 a 300,51 euros i en cas de reincidència els
animals podran ser-los confiscats per l'Autoritat, que donaran als
mateixos la destinació que es considere oportuna.
S'entendrà que existeix freqüència en les molèsties ocasionades quan
en el termini de sis mesos es reben per escrit a l'Ajuntament tres o
més queixes dels veïns afectats, comprovant la veracitat dels fets, i,
prèvia prevenció de l'autoritat competent per a l'adopció de mesures
tendents a evitar-les, no s'hagen adoptat o adoptant-les, aquestes no
haguen estat suficients per evitar les molèsties denunciades.
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S'entendrà que existeix reincidència quan en el període de sis mesos
s'haguen sancionat dos o més vegades les conductes descrites en
aquest article.
Art. 39. Graduació de la sanció pecuniària.
1. Conforme al que es disposa per l'article 27 de la Llei 4/1994, de
8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, article 13 de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre i article 141 de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local les infraccions seran sancionades amb multes de les
quanties següents:
a) Les infraccions LLEUS se sancionaran amb una multa de fins a
750 euros.
- Amb multes de 30,05 a 601,01 euros les relatives exclusivament a
incompliments de la Llei 4/94, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana sobre Protecció d'Animals de Companyia.
- Amb multes de 150,25 a 300,51 euros, les relatives exclusivament
a incompliments de la normativa sobre animals potencialment perillosos.
- Amb multes de 100 fins a 750 euros les relatives a la comissió de
les infraccions descrites en l'article 38.2.3 de la present Ordenança.
b) Les infraccions GREUS se sancionaran amb una multa de fins a
6.010,12 euros.
- Amb multes de 601,02 a 6.010,12 euros les relatives exclusivament
a incompliments de la Llei 4/94, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana sobre Protecció d'Animals de Companyia.
- Amb multes de 300,52 a 2.404,05 euros, les relatives exclusivament
a incompliments de la normativa sobre animals potencialment perillosos.
- Amb multes de 751 a 1.500 euros, les relatives a la comissió de les
infraccions descrites en l'article 38.3.3 de la present Ordenança.
c) Les infraccions MOLT GREUS se sancionaran amb una multa de
fins a 18.030,36 euros.
- Amb multes de 6.010,13 a 18.030,36 euros, les relatives exclusivament a incompliments de la Llei 4/94, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana sobre Protecció d'Animals de Companyia.
- Amb multes de 2.404,06 a 15.025,30 euros, les relatives exclusivament a incompliments de la normativa sobre animals potencialment
perillosos.
- Amb multes d'1.501 a 3.000 euros, les relatives a la comissió de
les infraccions descrites en l'article 38.4.3 de la present Ordenança
2. En la imposició de sancions es tindran en compte per graduar la
quantia de les multes i a imposició de sancions accessòries, els següents criteris:
- La transcendència social o sanitària, i el perjudici causat per la
infracció comesa.
- L'ànim de lucre il·lícit i la quantia i del benefici obtingut en la
Comissió de la infracció.
- La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions, així com
la negligència o intencionalitat de l'infractor.
3. En el cas de no apreciar-se la concurrència de les circumstàncies
modificatives de la responsabilitat anteriors, s'imposaran les sancions
per l'import recollit en l'annex d'aquesta ordenança.
4. S’estableix una bonificació del 50% en els procediments sancionadors per haver infringit l’establert a la present Ordenança Municipal, en el cas que el denunciat pague la sanció a l’acte de notificació, o en un termini de 15 dies naturals comptadors a partir de
l’endemà de la data de notificació.
Art. 40. Mesures provisionals i complementàries.
Sense perjudici de les sancions que corresponguen imposar als responsables per incompliment de qualsevol haver d'obligació de la
present norma, l'Ajuntament podrà disposar com a mesura provisional o complementària a la sanció pecuniària, la confiscació dels
animals de companyia.
Procedirà la confiscació de l'animal, especialment, en els següents
suposats:
a) Quan de forma freqüent els animals de companyia produïsquen
molèsties al veïnat sense que el responsable adopti les mesures
oportunes per evitar-ho.
b) Quan s'alberguen en habitatges o locals animals no considerats de
companyia, segons el que es disposa en l'art. 2.
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c) Quan existisquen indicis de maltractament o tortura causats a
l'animal.
d) Quan es troben en instal·lacions indegudes.
i) Quan s'hagués diagnosticat que pateixen malalties transmissibles
a les persones, siga per sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat
o per sacrificar-los si fos necessari.
La retenció té un caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient
sancionador, a la vista del com es retornarà al propietari/a, i quedarà
sota la custòdia de l'Administració competent o serà sacrificat.
Art. 41. Conseqüències pecuniàries derivades de la confiscació.
En el cas que s'adoptés aquesta sanció accessòria o en el que s'acordés
com a mesura cautelar o com a conseqüència d'una ordre d'execució
subsidiària, les despeses de manteniment, transport i altres ocasionats
pels animals, qualsevol que fos la seua naturalesa, seran per compte
del propietari de l'animal solidàriament.
Art. 42. Prescripció i caducitat.
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos
anys i les lleus als sis mesos. Aquests terminis començaran a aplicar
a partir del dia en què la infracció s'haja comès.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres
anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades
per faltes lleus al cap d'un any. Aquests terminis començaran a explicar des de l'endemà a aquell en què haja adquirit fermesa per via administrativa la resolució per la qual es va a imposar la sanció.
Respecte a la caducitat s'estarà a l'establert en la Llei 40/2015, de 2
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Art. 43. Inspecció.
Els propietaris o posseïdors d'animals estan obligats a facilitar l'accés
a la Policia Local per realitzar la inspecció dels animals i el seu
hàbitat, i comprovar el compliment de les disposicions d'aquesta
ordenança.
Art. 44. Competència.
La competència per imposar sancions correspon a l'Alcalde funció
que podrà delegar en els termes previstos en la Llei, sense perjudici
de l'establert en altres lleis o normes de rang superior que atorguin
aquesta competència a altres autoritats o organismes públics.
Art. 45. Apreciació de delicte o falta.
1. Quan les conductes al fet que es refereix aquesta Ordenança poguen
constituir infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat
judicial que corresponga els antecedents necessaris de les actuacions
practicades.
2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes
il·lícites, la incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació
d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan siga ferm la resolució
recaiguda en l'àmbit penal, quedant fins llavors interromput el termini
de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial vincularan a
l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.
3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció
administrativa, si s'aprecia diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu sancionador abans de la intervenció judicial podran
mantenir-se en vigor mentre no recaiga pronunciament exprés referent a les autoritats judicials, sense perjudici dels recursos que puga
interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o la vigència
d'aquestes mesures provisionals
Art. 46. Responsables.
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometen a títol d'autors i coautores. El portador d'un
animal i subsidiàriament el seu propietari, serà responsable dels danys
que ocasione, d'acord amb la normativa aplicable al cas.
Els pares o tutors són responsables del compliment de qualssevol
obligacions i/o deures que contempla la present disposició per al
propietari o posseïdor d'un animal, quan el propietari o posseïdor
siga el seu fill menor i es trobe sota la seua custodia, o quan el menor
o persona propietària o posseïdor de l'animal estiga sota la seua
autoritat i habite en la seua companyia.
En idèntiques circumstàncies a les descrites en el paràgraf anterior,
els pares o tutors seran responsables dels danys i perjudicis que
causés l'animal, encara que s'escape o extravie.
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En el cas d'animals potencialment perillosos serà responsable la
persona física o jurídica que, en virtut de qualsevol títol, tinga sota
la seua custòdia un animal qualificat com a tal.
Art. 47.- Reincidència o reiteració.
Als efectes previstos als apartats anteriors, es considera que existeix
reincidència en els casos de comissió d'una segona infracció de la
mateixa naturalesa, en el termini d'1 any des que adquireix fermesa
la resolució administrativa. Es considera que hi ha reiteració en els
casos de comissió d'una segona infracció de diferent naturalesa en
el termini de 2 anys des de la resolució administrativa.
Disposició Addicional Primera
Els propietaris dels gossos hauran de sotmetre a les seves mascotes
a una anàlisi amb la intenció d'obtenir una mostra d'ADN i així determinar el genotip de l'animal. L'extracció la durà a terme un veterinari pertanyent a un Col·legi de Veterinaris i haurà de complir amb
els requisits necessaris per procedir pel laboratori designat per
l'Ajuntament al seu anàlisi per determinar l’empremta genètica. La
mostra servirà per poder associar els excrements dipositats en la via
pública amb l'amo del gos responsable d'aquesta deposició.
L'Alcaldia arbitrarà un procediment per a la identificació de les
defecacions canines mitjançant anàlisis de l’excrement i la seua
correlació amb el patró genètic de la base de dades del Cens Municipal.
L'Ajuntament assignarà el personal competent propi o d'una empresa contractada, per realitzar la recollida de mostres d’excrements en
la via pública. Perquè la recollida tinga validesa, es garantirà en tot
moment la cadena de custòdia per la Policia Local des de la recollida fins a la seua arribada al laboratori.
Disposició Addicional Segona
L'ajuntament programarà campanyes divulgadores del contingut de
la present ordenança entre els habitants de la població, així com
prendrà mesures que contribuïsquen a fomentar el respecte als animals i a difondre i promoure aquest en la societat en col·laboració
amb les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals.
Són Associacions de Protecció i Defensa dels Animals, les legalment
constituïdes, sense finalitats de lucre, que tinguen per principal objecte la defensa i protecció dels animals. Aquestes associacions seran
considerades amb caràcter general, com a societat d'utilitat pública
i benèfic-docent.
Disposició Addicional Tercera
Els veterinaris, les clíniques i els consultoris veterinaris, hauran de
portar obligatòriament un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que
hagen estat vacunats o tractats així com les dades relatives a
l'extracció de la mostra del cànid i justificant de l'enviament de la
mateixa al laboratori d'anàlisi designada per l'Ajuntament, on
s'obtindrà el genotip de l'animal (ADN).
L'esmentat arxiu estarà a la disposició de l'autoritat municipal, sense
perjudici d'estar a la disposició d'una altra autoritat competent, en
els casos establerts en la legislació vigent.
Qualsevol veterinari situat en el municipi, està obligat a comunicar
a l'Ajuntament tota malaltia animal transmissible inclosa en les
considerades malalties de declaració obligatòria conforme a la normativa d'aplicació, perquè independentment de les mesures zoosanitàries individuals es puga prendre mesures col·lectives, si cal.
Disposició Transitòria
L'Alcaldia establirà un procediment amb caràcter extraordinari, fins
al dia 30 de setembre del 2018, en el qual l'ajuntament bonificarà en
un 50% el cost, als propietaris de gossos que vagen a censar fins a
aquesta data, en compliment de les obligacions establertes en
l'Ordenança (extracció de mostra, anàlisi del laboratori i expedició
xapa identificativa), en relació amb el genotipat per extreure ADN
dels gossos.
Disposició Final
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor
una vegada que haja transcorregut el termini establert en l'article 65.2
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Disposició derogatòria
Queda derogada l'anterior Ordenança Municipal de Protecció i Tinença d'Animals de Companyia.
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ANNEX
QUANTIES FIXES D'INFRACCIONS
2.1.1.- La possessió de gossos no censats: 300 euros.
2.1.2.- No disposar dels arxius de les fitxes clíniques dels animals
objecto de vacunació o de tractament obligatori, o que aquests estiguen incomplets: 250 euros
2.3.5.- No adoptar les mesures necessàries perquè els animals no
embrutin les vies o espais públics: 200 euros.
2.3.7.- Deixar que els animals orinen o defequen en àrees de jocs
infantils: 300 euros.
2.3.8.- No recollir les deposicions fecals dels animals o no dipositarles en contenidors de recollida de fem o altres instal·lacions destinades a tal fi: 200 euros.
2.3.9.- Deixar que el gos orine sobre mobiliari urbà o en altres elements descrits en l'article 9 de l'ordenança: 100 euros.
2.3.11.- Per circular, estant inclòs el gos en el Cens Municipal, sense portar la xapa d'identificació numerada: 100 euros
2.3.24.- Utilitzar productes tòxics per evitar les miccions en les
façanes dels habitatges: 100 euros.
2.3.25.- No genotipar per part dels seus amos als gossos en els termes
establerts en aquesta Ordenança: 300 euros.
3.3.3.- L'ús d'una xapa d'identificació falsa o que no correspongui a
l'animal portador de la mateixa, ja siga del mateix o diferent amo:
400 euros.
3.3.4.- No inscriure el gos en el cens en el termini màxim d'1 mes
des de la data de la denúncia per possessió de gos no censat: 1.500
euros.
Aielo de Malferit, 27 de juliol de 2018.—L’alcalde, José Luis Juan
Pinter.
2018/11873
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