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Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d'animals.
Capítol primer. Objecte i àmbit d'aplicació.
Article 1. La present ordenança té com a objecte establir la normativa que
asseguri una tinença d'animals, compatible amb la higiene, la salut pública i la
seguretat de persones i béns, i que garanteixi la deguda protecció i el bon
tracte dels animals.
Article 2. Les competències municipals en esta matèria queden atribuïdes a la
Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Palmera, sense perjur de les altres
regidories a les quals podrien correspondre.
Article 3. Esta ordenança serà de compliment obligatori en el terme municipal
de Palmera i afectarà tota persona física o jurídica que en la seua qualitat de
propietari, venedor, assistent, ensinistrador, domador, encarregat, membre
d'associacions protectores d'animals, membre de societat de coloms esportius,
ornitologia i semblants o ramader, es relacioni amb animals; així com qualsevol
altra persona que es relacioni amb estos de forma permanent, ocasional o
accidental.
Queden exclosos de l'àmbit d'esta ordenança, la protecció i conservació de la
fauna silvestre autòctona i de les espècies d'aprofitament piscícola i cinegètic,
així com l'experimentació i la vivisecció d'animals, i la resta de matèries
regulades per la seua corresponent legislació específica.
Capítol segon.
Definicions.
Article 4. Animal de companyia és el que essent domèstic o silvestre, tant
d'autòcton com al·lòcton, és mantingut per l'home per plaer i companyia, sense
intenció de lucre per la seua banda ni activitat econòmica exercida sobre ell.
Animal d'explotació és tot aquell que, sent domèstic o silvestre, tant d'autòcton
com al·lòcton, és mantingut per l'home amb fins lucratius i/o productius.
Animal abandonat és el que no sent silvestre, no té amo ni domicili conegut, ni
porta identificació de la seua procedència o propietari, ni va acompanyat de cap
persona que pugui demostrar la seua propietat.
Animal silvestre és tot aquell que, pertanyent a la fauna autòctona, tant
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terrestre com aquàtica o aèria, dóna mostres de no haver viscut junt amb
l'home, pel seu comportament o per la falta d'identificació.
Article 5. S'entén per «dany justificat» o «dany necessari» el que es realitza
per a benefici ulterior del propi animal, havent d'existir una lògica vinculació
causal en el dany o benefici per necessitats sanitàries.
Capítol tercer.
Disposicions generals.
Article 6. El sacrifici d'animals, haurà de realitzar-se de forma instantània i
indolora, en locals autoritzats i baix la supervisió d'un veterinari.
Un animal mort serà tractat amb respecte.
Article 7. El trasllat d'animals vius haurà de realitzar-se al més ràpid possible
en embalatges especialment concebuts adaptats a les característiques físiques i
etològiques de l'animal, amb espai, i que els assegure la deguda protecció
contra colps, condicions climatològiques o qualsevol tipus d'agressió.
Estos embalatges o habitacles hauran de mantenir-se en adequades condicions
higienico-sanitàries havent d'estar totalment desinsectats i desinfectats.
Estaran confeccionats amb materials que no siguin danyosos per la salut ni
puguin causar ferides o lesions.
En l'exterior, portaran visiblement la indicació que acredite que contenen
animals vius en dos parets oposades, i la indicació de «dalt» o «baix».
Durant el transport i l'espera, els animals seran abeurats i rebran alimentació a
intervals convenients, perquè no patisquen.
La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de forma adequada a les
seues condicions i per personal experimentat.
No es podran transportar, excepte necessitats assistencials, animals malalts,
ferits, debilitats, femelles en gestació avançada, lactants, així com qualsevol
animal que no estiga en bones condicions físiques.
Article 8. Els veterinaris en exercici i els de l'Administració Pública, clíniques,
consultoris i hospitals veterinaris, hauran de portar un arxiu amb la fitxa clínica
dels animals objecte de vacunació o tractament obligatori que estarà a
disposició de l'autoritat competent.
Capítol Quart.
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Animals de companyia. Empadronat d'animals.
Article 9. Les clíniques veterinàries, les associacions protectores i de defensa
dels animals, els establiments de cria i venda d'animals i, en general, tot
professional o entitat legalment constituïda, col·laborarà amb l'Ajuntament en
l'empadronat dels animals que tracten, venguen o donen.
Article 10. Els propietaris d'animals de companyia estan obligats a notificar a
la Regidoria de Sanitat, la desaparició o mort de l'animal en el termini d'un
mes, a fi de tramitar la seua baixa en el cens municipal.
Article 11. El servei de vigilància, inspecció, autorització, arreplegada
d'animals abandonats així com la tinença, en general, d'animals de companyia,
podran ser objecte d'una taxa fiscal.
Secció primera.
Dels propietaris.
Article 12. Els gossos guardians hauran d'estar sota la responsabilitat dels
seus amos, en recintes on no puguin causar danys a les persones o coses,
havent d'instal·lar-se en ells, de forma ben visible, cartells que advertisquen de
la seua existència.
En tot cas, en els espais oberts a la intempèrie s'habilitarà una caseta o refugi
adequat
que
protegisca
a
l'animal
de
la
climatologia.
Els gossos guardians hauran de tenir més de sis mesos d'edat, prohibint-se per
a tal fi femella, no podran estar permanentment lligats i, quan ho estiguin, el
mitjà de subjecció haurà de permetre'ls 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 morro al naixement de la cua. En estos casos es
disposarà d'un recipient de fàcil abast amb aigua potable neta.
Article 13. La tinença d'animals de companyia en habitatges urbans queda
condicionada a un allotjament adequat, a no atemptar contra la higiene i la
salut pública i que no causen molèsties als veïns, sense que el nombre
d'animals puga servir de causa o justificació.
Quan el nombre d'animals sobrepassi el límit, tres per espècie, amb caràcter
general, serà necessària l'autorització prèvia municipal per posseir-los.
En tot cas, quan es decideixi per l'autoritat competent, amb un informe previ
dels serveis veterinaris competents, que no és tolerable l'estança d'animals en
un habitatge o local, els amos d'estos hauran de procedir al seu desallotjament,
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i si no ho feren voluntàriament, després de ser requerits per a això ho farà
l'Ajuntament a càrrec d'aquells, sense perjur de l'exigència de la responsabilitat
corresponent.
Igualment, l'ajuntament per si mateix, o a través d'associacions de protecció i
defensa d'animals, podrà confiscar o ordenar l'aïllament dels animals de
companyia en casos de maltractaments o tortura, o en els casos que presenten
símptomes d'agressió física o desnutrició. Es procedirà a l'adopció d'idèntiques
mesures quan s'haja diagnosticat que patisquen malalties transmissibles a
l'home o altres animals, siga per a sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat
o per a sacrificar-los si fóra necessari, amb un informe previ dels serveis
veterinaris competents. Tot això corre a compte del propietari.
Article 14. Es prohibeix la permanència continuada dels gossos i els gats en
les terrasses dels pisos i balcons, havent de passar la nit en l'interior de
l’habitatge o en zona de refugi. Els propietaris podran ser denunciats si el gos o
gat lladra o maula habitualment a la nit. També podran ser-ho si l'animal està a
la intempèrie en condicions climatològiques adverses a la seua mateixa
naturalesa o si el seu lloc de refugi empitjora. Així mateix, podran ser-ho en el
cas que el propietari utilitzi la terrassa o balcó o qualsevol espai comunitari
interior d'un edifici per a les defecacions de l'animal.
Article 15. Queda prohibida la circulació per la vies públiques d'aquells gossos
que no vagin proveïts de collar i acompanyats o conduïts per mitjà de cadena,
corretja o cordó resistent. Aniran proveïts de morrió quan el temperament de
l'animal així ho aconselli o ho ordeni l'autoritat municipal, i sota la
responsabilitat de l'amo. En el collar figurarà la placa sanitària canina fins que
s'estableixi un sistema obligatori d'identificació indeleble. També han d'anar
proveïts de la targeta sanitària.
Si per portar l'animal solt en zona de tràfic es produïra un accident, el
propietari o acompanyant de l'animal serà considerat responsable, tant si el
perjudicat és l'animal com si ho són tercers.
Article 16. Els gossos i altres animals podran estar solts en les zones que ho
autoritze o fite l'Ajuntament.
Article 17. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que condueixin
gossos i altres animals, impediran que estos depositen les seues dejeccions en
vies públiques, jardins, passejos i, en general, en qualsevol lloc destinat al
trànsit de vianants i llocs de joc.
En el cas que les dejeccions queden depositades en llocs no permesos -voreres,
zones de vianants, etc.- el conductor de l'animal estarà obligat a arreplegar i
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retirar els excrements, inclús havent de netejar la part de la via pública que
haja sigut afectada.
De l'incompliment seran responsables les persones que condueixin els animals
i, subsidiàriament, els propietaris dels mateixos.
Article 18. El transport d'animals en vehicles particulars s'efectuarà de manera
que no pugi ser pertorbada l'acció del conductor, es comprometi la seguretat
del tràfic o els suposi condicions inadequades donat el punt de vista etològic o
fisiològic. Hauran d'anar allotjats en la part posterior del vehicle evitant
molestar al conductor, a què no podran tenir accés durant el trajecte.
Si el conductor d'un vehicle atropella un animal, tindrà l'obligació de comunicarho immediatament a les autoritats municipals, o bé pels seus propis mitjans,
traslladar-lo a la clínica veterinària més pròxima, si el propietari de l'animal, en
cas d'haver-lo, no es troba en el lloc de l'accident.
Article 19. Els gossos guia d'invidents, de conformitat amb el que disposa el
Reial decret de 7 de desembre de 1983, podran viatjar en tots els mitjans de
transport urbà i tenir accés als locals, llocs i espectacles públics, sense
pagament de suplements, quan acompanyen l’invident a qui serveixin de pigall,
sempre que compleixin el que estableix el mateix, especialment respecte al
distintiu oficial, o durant el període d'ensinistrament, acreditant degudament
este extrem.
Article 20. Amb l'excepció exposada en l'article anterior, els conductors o
encarregats dels mitjans de transport públic podran prohibir el trasllat
d'animals quan consideren que poden ocasionar molèsties a la resta de
passatgers. També podran indicar un lloc determinat en el vehicle per a
l'acomodament de l'animal sempre que existisca un lloc específic destinat per al
seu transport. En tot cas, podran ser traslladats en transport públic, els animals
petits que viatgen dins de cistelles, bosses, gàbies o recipients dissenyats per a
aquesta finalitat.
Article 21. Amb l'excepció exposada en l'article 19, els amos d'hotels, pensions
i semblants podran prohibir, al seu criteri, l'entrada i permanència de gossos en
els seus establiments, assenyalant visiblement, a l'entrada, tal prohibició. A
més del permís d'entrada i permanència, serà necessari que els gossos estiguin
degudament identificats, vagin proveïts del corresponent morrió quan el
temperament de l'animal així ho aconselli, i subjectes per cadenes, corretja o
cordó resistent. Tals condicions podran ser exigibles per a altres animals de
companyia.
Article 22. Amb l'excepció exposada, així mateix en l'article 19, queda
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expressament prohibida l'entrada i permanència d'animals en locals
d'espectacles públics, esportius i culturals, excepte en els casos en què, per
l'especial
naturalesa
dels
mateixos,
siguin
imprescindibles.
Igualment, es prohibeix la circulació o permanència de gossos en piscines
d'utilització general i altres llocs en què habitualment es banye el públic.
Article 23. Amb l'excepció exposada en l'article 19, queda expressament
prohibida l'entrada d'animals en qualsevol classe de locals destinats a la
fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments. Estos
establiments, si disposen d'un espai exterior o interior adequat, podran
col·locar algun dispositiu amb anelles que permeta deixar subjectes als animals
mentre es fan les compres.
Els gossos de guarda d'estos establiments, només podran entrar en les zones
on estiguin els aliments en els casos estrictament necessaris i acompanyats pel
personal de seguretat que, alhora que realitza el seu treball, vetllarà pel
manteniment de les condicions higièniques d'estes zones.
Article 24. La pujada o baixada d'animals de companyia en els ascensors es
realitzarà de tal forma que no coincideixi amb la seua utilització per altres
persones, si estes així ho exigeixin, excepte en els casos que es refereix l'article
19 d'esta ordenança. En tot cas, es respectaran les normes internes de
convivència de cada comunitat de propietaris.
Article 25. La tinença d'animals salvatges queda prohibida, a excepció de la
dels dels cadells en adopció, provisional, tinença dels quals haurà de ser
expressament autoritzada i requerirà el compliment de les condicions de
seguretat, higiene i total absència de molèsties i perills.
Article 26. En el supòsit de la tinença d'espècies protegides o d'animals no
domèstics, l'autoritat municipal podrà detectar el decomís dels mateixos.
Secció segona.
De les agressions.
Article 27. Els animals que hagin causat lesions a una persona o a un altre
animal, així com els mossegats o sospitosos de patir ràbia, hauran de ser
sotmesos a control veterinari en el centre d'acollida convingut per l'Ajuntament,
en les dependències del qual quedarà internat durant catorze dies.
El propietari de l'animal agressor tindrà l'obligació de comunicar-ho als serveis
sanitaris competents en el termini de vint-i-quatre hores, a fi d'efectuar el
control sanitari del mateix. Haurà de facilitar les dades corresponents de
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l'animal agressor a la persona agredida i als seus representants legals, i totes
les dades que precisen de l'animal agressor i de la persona agredida a les
autoritats competents referents.
Transcorregudes setanta-dos hores des de la notificació oficial al propietari
sense que s'haja complit el que es disposa anteriorment, l'autoritat municipal
adoptarà les mesures oportunes i iniciarà els tràmits procedents per a efectuar
l'internament de l'animal i exigir les responsabilitats que calguen.
A petició del propietari, i amb un informe previ favorable dels serveis
veterinaris competents, l'observació de l'animal podrà realitzar-se en el domicili
de l'amo, sempre que l'animal estiga degudament documentat.
Les despeses que s'originen per la retenció i control dels animals seran satisfets
pels seus propietaris.
Si l'animal agressor fóra dels anomenats abandonats, els serveis municipals o
les persones agredides, si pogueren realitzar-ho, procediran a la seua captura i
internament en el centre d'acollida concertat procedint-se a l'observació de
l'animal per un veterinari.
Article 28. Quan per mandat de l'autoritat competent s'ingresse a un animal
en el centre d'acollida l'orde d'ingrés haurà de precisar el temps de retenció o
observació a què haja de ser sotmès i la causa de la mateixa, indicant, a més a
més, a càrrec de qui se satisfaran les despeses que per tals causes s'originen.
Excepte orde contrària, transcorregut un mes des de l'internament de l'animal
sense haver sigut arreplegat, es procedirà en la forma que s'assenyala en
l'apartat «animals abandonats» d'esta ordenança.
Article 29. L'autoritat municipal disposarà, amb un informe previ del serveis
veterinari competent el sacrifici, sense cap indemnització, dels animals a qui
s'haguera diagnosticat ràbia.
Capítol quint. Establiment de cria i venda d'animals.
Article 30. Els establiments dedicats a la cria i/o venda d'animals, la
comercialització de la qual estiga autoritzada, hauran de complir, sense perjur
de les altres disposicions que li siguin aplicables, les normes següents:
a) Estaran registrats com a nucli zoològic davant de la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, segons disposa el Decret 1.119/1975, de 24 d'abril, i
també complir el que disposa l'Orde de 28 de juliol de 1980.
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b) Hauran de portar un registre, que estarà a disposició de l'Administració, en
el que constaran les dades que reglamentàriament s'estableixin i els controls
periòdics a què s'hagin sotmès els animals.
c) Col·laboraran amb l'Ajuntament en l'empadronat dels animals que venguin.
d) Disposaran d'instal·lacions i mitjans que garanteixin unes adequades
condicions higienico-sanitàries conforme a les necessitats fisiològiques i
etològiques dels animals.
e) Estaran dotats d'aigua potable freda i calenta.
f) Disposaran d’una alimentació sana i en quantitats suficients i adequades a
cada animal, llocs per a dormir i personal capacitat per la seua atenció.
g) Disposaran d'instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els casos de
malaltia, o per a guardar si és el cas, períodes de quarantena.
h) Els animals hauran de vendre's desparasitats i lliures de tota malaltia i amb
certificat veterinari acreditatiu.
i) Disposaran de mitjans idonis per a la neteja i la desinfecció de locals,
materials i utensilis que estiguin en contacte amb els animals i, si és el cas,
dels vehicles utilitzats per al transport dels mateixos quan este es precise.
j) Estaran dotats de mitjans adequats per a la destrucció o eliminació higiènica
de cadàvers d'animals i materials contumaços.
k) 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
l'home.
l) Si l'animal pertany a la fauna llistada en el Conveni Cites, l'interessat haurà
d'acreditar estar en possessió de la documentació que demostri la seua legal
tinença segons el que disposen els reglaments (C.E.E.), relatius a l'aplicació per
Espanya del conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de
fauna i flora silvestre (Cites).
Si procedeix d'un viver legalment constituït i objecte de protecció Cites, tindrà
la necessitat d’acompanyar el document Cites a fi d'acreditar la seua
procedència.
Article 31. L'existència d'un servei veterinari dependent de l'establiment que
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atorgui certificats de salut per a la venda d'animals, no eximirà el venedor de
responsabilitats davant de malalties d'incubació no detectades en el moment de
la venda.
S'establirà un termini de garantia mínima de quinze dies, per si haguera lesions
ocultes o malalties d'incubació.
Article 32. La concessió de la llicència d'obertura per a nous establiments
destinats a la cria i venda d'animals de companyia estarà condicionada al
compliment del que disposa l'article 31.
Capítol sext.
Establiments per al manteniment d'animals.
Article 33. Les residències, les escoles d'ensinistrament, els albergs, els
centres d'acollida, tant públics com privats, i la resta d'instal·lacions creades
per a mantenir els animals domèstics de companyia, requeriran la llicència
municipal d'obertura i hauran de ser declarats nuclis zoològics per la Conselleria
corresponent, com a requisit imprescindible per al seu funcionament.
Article 34. Cada centre portarà un registre amb les dades de cada un dels
animals que ingressen en ell i dels propietaris o responsables. El dit registre
estarà a disposició de l'autoritat competent, sempre que esta ho requerisca.
L'Administració competent determinarà les dades que hauran de constar en el
registre, que inclouran, com a mínim, les següents dades: ressenya completa,
procedència, certificat de vacunació i desparasitació i estat sanitari en el
moment del depòsit, amb la conformitat escrita d'ambdós parts.
Article 35. Disposaran d'un servei veterinari encarregat 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 es mantindrà en ella fins que el
veterinari 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 l’alimentació adequada i que no es donen
circumstàncies que puguin provocar-los cap dany, adoptant les mesures
oportunes en cada cas.
Si l'animal emmalaltís, el centre ho comunicarà immediatament al propietari o
responsable, si n’hi haguera, el qual podrà donar l'autorització per a un
tractament veterinari o arreplegar-lo, excepte en cas de malalties contagioses,
en
el
qual
s'adoptaran
les
mesures
sanitàries
pertinents.
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Els titulars de residències d'animals o instal·lacions semblants prendran les
mesures necessàries per evitar contagis entre els animals residents i de
l'entorn.
Article 36. Els parcs zoològics, aquaris, aviaris, rèptils i la resta de centres
d'acollida, hauran d’acomplir les condicions enumerades en el present capítol
com a requisit imprescindible per al seu funcionament.
A més, i per a evitar riscos d'endogàmia, hauran d'inscriure's en la Unió
Internacional de Directors de Parcs Zoològics (IUDZG). Este requisit no serà
necessari en els centres que tinguen animals provisionalment i els tornen a la
llibertat, una vegada hagin cessat les causes per les quals es reunia.
Les funcions principals dels zoològics que s'estableixen en el terme municipal de
Palmera, seran l'educativa, la d’investigació i la de conservació de la vida de
l'animal en el seu medi natural, rebutjant-se la seua mera exposició pública en
recintes més o menys tancats.
Capítol setè
Animals silvestres.
Article 37. La tinença, comerç i exhibició dels animals de la fauna autòctona
procedents d'instal·lacions autoritzades per a la cria en captivitat amb fins
comercials requerirà, a més del que disposa el capítol anterior, la possessió del
certificat acreditatiu d'este extrem.
Si es tracta d'espècie protegida pel conveni Cites es requerirà la possessió del
certificat Cites.
Article 38. En relació amb la fauna alòctona es prohibeix la caça, tinença,
dissecació, comerç, tràfic i exhibició pública incloent els ous i cries de les
espècies declarades protegides d'acord amb els tractats i convenis subscrits per
Espanya.
Sóls podrà permetre's la tinença, comerç i exhibició pública, en els supòsits
expressament previstos en les normes esmentades en el paràgraf anterior. En
tals casos, s'haurà de posseir, per cada animal, la documentació següent:
- Certificat internacional d'entrada.
- Certificat Cites, expedit en la Duana per la Direcció General de Comerç
Exterior.
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Article 39. L'estança d'estos animals en habitatges queda condicionada a
l'estat sanitari dels mateixos, a no atemptar contra la higiene i la salut pública,
que no causen riscos o molèsties als veïns i a un correcte allotjament, d'acord
amb els seus imperatius biològics.
En tots els casos, hauran de ser empadronats i comptar amb l'informe favorable
dels serveis veterinaris competents.
En el cas que l'informe fóra negatiu, es procedirà d'acord al penúltim paràgraf
de l'article 13 de la present ordenança.
Article 40. Així mateix, hauran d'observar les disposicions zoo-sanitàries de
caràcter general i totes aquelles que, en cas de declaració d'epizoòties, dicten,
amb caràcter preventiu, les autoritats competents.
Article 41. Es prohibeix la comercialització, venda, tinença i utilització de tots
els procediments massius i no selectius per a la captura o mort d'animals, en
particular, verins, esquers enverinats, qualsevol classe de trampes, lligues,
xarxes i, en general, de tots els mètodes i arts no autoritzats per la normativa
comunitària i espanyola i pels convenis i tractats subscrits per l'Estat espanyol.
Capítol octau.
Animals domèstics d'explotació.
Article 42. La presència d'animals domèstics d'explotació, definits en l'article
4, quedarà restringida a les zones catalogades com a rústiques en el Pla
urbanístic de Palmera, no podent, en cap cas, romandre en els habitatges.
Seran allotjats en construccions aïllades, adaptades a les característiques de
cada espècie.
Estes construccions compliran, tant en les seues característiques com en la
seua situació, les normes legals en vigor sobre cria d'animals, així com el
Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses i la resta de
disposicions aplicables en esta matèria.
Article 43. Es presumirà l'existència d'explotació quan es tinguen més de tres
animals, de distint sexe i existisca activitat comercial, cas per al qual es
requerirà l'obtenció de la llicència municipal corresponent.
Article 44. Tota estabulació haurà de comptar amb la preceptiva llicència
municipal, estar empadronada i complir en tot moment els registres sanitaris
legalment establerts.
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Article 45. El trasllat d'animals, tant dins del terme municipal com cap a altres
municipis, es durà a terme de conformitat amb el que estableix la Llei i
Reglament d'epizoòties i en els preceptes de la present ordenança.
Article 46. Els propietaris d'estabulacions d'animals domèstics d'explotació,
hauran d'informar del veterinari corresponent, la incorporació de nous animals i
la documentació sanitària dels mateixos.
Article 47. Quan en virtut d'una disposició legal o per raons sanitàries greus,
no haja d'autoritzar-se la presència o permanència d'animals en determinats
locals o llocs, l'autoritat municipal, prèviament amb l'oportú expedient, podrà
requerir als amos perquè els desallotgen voluntàriament, o obligar-los a això si
no n'hi ha, sense perjur de les responsabilitats civils i penals a què haguera
lloc.
Article 48. El sacrifici d'animals criats per a l'obtenció de productes útils per a
l'home s'efectuarà de forma instantània i indolora, i sempre amb atordiment
previ de l'animal i en locals autoritzats per a tals fins, sense que puguen
utilitzar-se per a això productes químics.
Article
49.
Queda
prohibit
l'abandó
d'animals
morts.
L'arreplegada d'animals morts es durà a terme pels serveis municipals o entitat
col·laboradora reconeguda en les condicions higièniques adequades.
El particular es veurà obligat al pagament de la taxa que es determini en
l'ordenança fiscal corresponent.
Article 50. Els cavalls, en general, tant de companyia com d'explotació podran
romandre en quadres en zones no urbanes del terme municipal, a excepció
d'aquells nuclis urbans de la perifèria de la ciutat que per les seues tradicionals
característiques agrícoles i forma de vida de baixa densitat de població
mantinguen estos animals com a domèstics. En tot cas no podran romandre
més de dos animals en una mateixa quadra de zona urbana. Esta no podrà
tenir oberts buits cap a la via pública ni orientació a confrontats. Els serveis
veterinaris competents podran informar en quin cas no és tolerable o
antihigiènica l'estança d'un o dos d'estos animals en zona urbana amb la
finalitat que l'Alcaldia puga decidir el seu desallotjament.
Capítol novè.
Animals abandonats.
Article 51. Els animals aparentment abandonats hauran de ser arreplegats i
conduïts
al
centre
d'acollida
concertat
o
empresa
convinguda.
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Els animals autòctons catalogats seran entregats, al més ràpid possible, als
serveis
territorials
de
la
Conselleria
de
Medi
Ambient.
En els casos d’animals silvestres al·lòctons, en cas de tenir identificació, es
comprovarà la legalitat de la seua possessió abans del seu lliurament. En el cas
de no tenir identificació o de comprovar-se la il·legalitat de la seua possessió,
seran entregats als serveis territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Els gossos o gats que circulen en poblacions o vies interurbanes desproveïts de
collar o cap identificació sense ser conduïts per una persona, així com aquells el
propietari o posseïdor dels quals no estiga en poder de la corresponent targeta
sanitària, seran arreplegats pels serveis municipals. Hi haurà deu dies perquè
puguen ser arreplegats per la persona que acredite ser el seu propietari previ
abonament de les despeses corresponents a la seua manutenció i atencions
sanitàries i amb la presentació de la corresponent targeta sanitària. Al final de
dit període, es comunicarà a la Societat Protectora d'Animals per si pot fer-se
càrrec de l'animal, i que es comprometa a regularitzar la seua situació sanitària.
Quan el gos arreplegat siga portador de collar o identificable, el període de
retenció serà de deu dies, per a la seua recuperació. Transcorregut el dit
termini sense ser arreplegat l'animal, es considerarà com abandonat i podrà ser
acollit per la persona que ho desitgi.
Article 52. Els animals abandonats, de pertànyer a la fauna silvestre
autòctona, es lliuraran als serveis territorials de la Conselleria de Medi Ambient
o, directament, s'alliberaran si esta dóna el seu consentiment en lloc autoritzat i
quan les condicions físiques de l'animal ho permeten.
Article 53. Tot sacrifici, en cas de ser necessari per malaltia o causa greu,
haurà de fer-se de forma humanitària, com la injecció intravenosa de pentotal
sòdic, quedant absolutament prohibida l’administració d'estricnina o altres
verins, així com procediments que ocasionen la mort amb patiment, com la
inhalació de monòxid de carboni.
El sacrifici, la desparasitació o l'esterilització, si és el cas, es realitzarà baix
control veterinari.
Article 54. Durant la recollida o retenció es mantindrà els animals en
condicions compatibles amb els imperatius biològics de la seua espècie.
Capítol desè.
Dels serveis municipals.
Article 55. Correspon a l'Ajuntament o empresa concertada la recollida
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d'animals abandonats. Amb aquest fi, disposaran de personal ensinistrat i
d'instal·lacions adequades i/o concertaran la realització del dit servei amb la
conselleria competent, amb associacions de protecció i defensa dels animals o
amb altres entitats autoritzades per a la realització de tals activitats.
L'Ajuntament podrà autoritzar a les associacions protectores i de defensa dels
animals legalment constituïdes que ho sol·liciten, el fer-se càrrec de la recollida,
manteniment i adopció d'animals abandonats.
Article 56. També correspon a l'Ajuntament o a l'administració sanitària
corresponent la vigilància i inspecció dels establiments de cria, venda i guarda
d'animals de companyia.
Article 57. Els serveis veterinaris podran efectuar el control de zoonosi i
epizoòties, d'acord amb les circumstàncies d’epizoòtia existents i les normes
dictades a este efecte, sense perjur de la intervenció d'altres organismes
competents.
Article 58. En els casos de declaració d'epizoòties, els amos d'animals de
companyia compliran les disposicions preventives que es dicten per les
autoritats competents.
Els gossos i gats hauran de ser vacunats periòdicament contra la ràbia, en les
dates fixades a este efecte, així com contra qualsevol malaltia si les autoritats
competents així ho consideren necessari.
Article 59. Correspon als serveis veterinaris competents la gestió de les
accions profilàctiques que podran arribar a la retirada de l'animal.
A estos efectes, es tindrà especialment en compte les circumstàncies d'aquells
animals que presenten clars antecedents d'agressivitat cap a l'entorn humà,
que podran ser desallotjats per l'autoritat municipal, tenint com a fonament
estos fets.
Article 60. L'autoritat municipal disposarà, amb un informe previ dels serveis
veterinaris competents, el sacrifici, sense cap indemnització, d'aquells animals
als quals s'haguera diagnosticat ràbia o una altra malaltia zoonòtica d'especial
gravetat per a l'home o qualsevol altre animal, i quan les circumstàncies així ho
aconsellen.
Capítol onzè.
Associacions de protecció i defensa dels animals.
Article 61. Són associacions de protecció i defensa dels animals les legalment
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constituïdes sense fins lucratius que tinguen per principal objecte la defensa i
protecció dels animals. Les dites associacions seran considerades, amb caràcter
general, com a societat d'utilitat pública i benefico-docents.
Article 62. Correspon a l'Ajuntament la comprovació de si les societats
protectores d'animals reuneixen les condicions tècniques i higienico-sanitàries i
de personal exigides per exercir l'activitat i oferir als animals albergats, d'acord
amb els imperatius biològics de l'espècie de què es tracte, una qualitat de vida
acceptable. En cas contrari, es procedirà, amb un informe previ veterinari, a la
clausura de l'activitat i es prendran les mesures que es consideren oportunes
amb els animals que tinguen albergats.
Capítol dotzè.
Protecció dels animals.
Article 63. Queda prohibit, respecte als animals a què fa referència la present
ordenança:
1. 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
mitjançant l’eutanàsia baix control veterinari i en les instal·lacions autoritzades.
2. Colpejar-los, maltractar-los, infligir-los qualsevol dany injustificat o cometre
actes de crueltat contra els mateixos.
3. Practicar-los qualsevol tipus de mutilació, excepte les controlades per
veterinaris i només en cas de benefici de l'animal.
4. Situar-los a la intempèrie
circumstàncies meteorològiques.

sense

l'adequada

protecció

front

a

les

5. Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari o que no es corresponguen amb les necessitats etològiques i
fisiològiques de la seua espècie.
6. No facilitar-los l'alimentació necessària per al seu desenvolupament i
l’adequada per a la seua espècie, raça i edat.
7. Fer-los ingerir substàncies que puguen causar-los patiments o danys
innecessaris.
8. Vendre'ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a la seua experimentació.

AJUNTAMENT DE PALMERA
Plaça d’Espanya, 1 – 46714 PALMERA CIF:P4619000E
Tel. 962893286 – Fax. 962894217 Email: palmera_sec@gva.es

_______________________________________________________________

9. Vendre'ls a menors de divuit anys i a disminuïts psíquics sense l'autorització
dels que tinguen la seua pàtria potestat o tutela.
10. Vendre en el carrer qualsevol classe d'animals vius.
11. La donació d'un animal com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal
de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció
onerosa d'animals.
12. Conduir suspesos de les potes a animals vius.
13. Portar-los lligats a vehicles en marxa.
14. Abandonar-los en habitatges tancats o desallotjats, en la via pública, camp,
solars, jardins públics o privats, etc.
15. Posseir-los sense complir els calendaris de vacunacions i tractaments
obligatoris.
16. La utilització d'animals en espectacles, festes populars i altres activitats que
impliquen crueltat o mal tracte, on es puga ocasionar-los patiments o fer-los
objecte de tractaments antinaturals o utilitzar-los comercialment en
instal·lacions no legalitzades per a això.
17. Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o paròdies en les
quals es maten, ferisquen o fustiguen els animals, així com actes públics, no
regulats legalment, l'objectiu dels quals siga la mort de l'animal.
18. Criar-los per a la venda o vendre'ls en establiments que no posseïsquen les
llicències o permisos corresponents i no estiguin enregistrats com a nuclis
zoològics. Queda prohibida la venda ambulant i per correu.
19. Queda prohibida la solta d'espècies animals no autòctones que puguin
suposar un fort impacte per a l'ecosistema.
Article 64. Sense perjur del que disposa l'article anterior de la present
ordenança i sempre que no es tracte d'espècies protegides per les normes
estatals i convenis internacionals, s'entendrà com justificades les accions
encaminades al control de les poblacions animals la proliferació de les quals
resulti perjudicial o nociva. En terrenys cinegètics es requerirà l'autorització
prèvia de la Conselleria de Medi Ambient per a la seua captura.
Article 65. En el cas de greu o persistent incompliment per part dels
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propietaris de les prohibicions establides en l'article 63, l'Administració
municipal podrà disposar el trasllat dels animals a un establiment adequat i
adoptar qualsevol altra mesura necessària.
Capítol tretzè.
Infraccions i sancions.
Article 66. Els propietaris d'animals que per qualsevol circumstància i d'una
manera freqüent produïsquen molèsties al veïnat, sense que prenguin les
mesures necessàries per a evitar-ho, seran sancionats amb multes entre 30€ i
300€, i en cas de reincidència l'autoritat podrà confiscar-los els animals i els
donarà el destí que considere convenient, no tenint dret a cap indemnització.
Article 67. Les infraccions de les normes d'esta ordenança seran sancionades
per l'Alcaldia Presidència, dins de l'àmbit de les seues competències
respectives, prèvia instrucció de l'oportú expedient, amb multes la graduació de
les quals tindrà en compte les circumstàncies que es presenten en cada cas, tot
això sense perjur de passar el tant de culpa al Jutjat o remissió d'actuacions
practicades a les autoritats competents, quan així ho determini la naturalesa de
la infracció.
El procediment sancionador s'ajustarà als tràmits establerts en la vigent Llei de
procediment administratiu, en els seus articles 133 a 137.
Article 68.
1. Les infraccions en matèria de sanitat, tipificades en la seua legislació
específica, seran sancionades amb les mesures i multes en ella fixades, de
conformitat amb el que disposen els articles 32 al 37 de la Llei 14/1986, de 25
d'abril, general de sanitat, i disposicions concordants i complementàries fins a
un màxim de quinze mil euros.
2. Les infraccions en esta ordenança es classifiquen en:
a) Lleus. De 30€ a 601€.
b) Greus. De 607€ a 6.010€.
c) Molt greus. De 6.010€ a 18.030€.
3. Les sancions per a les infraccions d'esta ordenança classificades en l'apartat
anterior i tipificades en els articles 70, 71 i 72 d'este text, se sancionaran tenint

AJUNTAMENT DE PALMERA
Plaça d’Espanya, 1 – 46714 PALMERA CIF:P4619000E
Tel. 962893286 – Fax. 962894217 Email: palmera_sec@gva.es

_______________________________________________________________

en compte el contingut de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana amb la multa de la quantia següent:
- De 30€ a 601€ per a infraccions lleus.
- De 607€ a 6.010€ per a infraccions greus.
- De 6.010€ per a infraccions molt greus.
4. En la imposició de sancions es tindrà en compte per graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
b) La transcendència social o sanitària i el perjur causat per la infracció comesa,
tant a persones com a animals.
c) La intencionalitat o negligència.
d) La reiteració o reincidència.
e) L'incompliment reiterat de requeriments previs.
Article 69. 1. Les infraccions a què es refereix la present ordenança
prescriuran, en el termini de dos mesos sense són lleus, en el d'un any les
greus i en el de dos anys les molt greus.
Article 70. Tindran la consideració d'infraccions lleus:
1. No adoptar les mesures oportunes per a impedir que els animals de
companyia embruten les vies o espais públics.
2. El trasllat d'animals incomplint el que preveu l'article sèptim d'esta
ordenança.
3. La circulació d'animals per les vies públiques que no vagin proveïts de collar i
conduïts per mitjà de cadena, corretja o cordó resistent i morrió si és el cas.
4. La presència d'animals fora de les zones que s’autoritzi o fiti a este efecte.
5. La tinença d'animals en habitatges urbans en males condicions higièniques
que atempten contra la salut pública o que ocasionen molèsties als veïns.
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6. La venda d'animals de companyia a menors de setze anys i a disminuïts
psíquics sense l'autorització de qui tingui la pàtria potestat o tutela dels
mateixos.
7. La no-inscripció en el registre corresponent i el funcionament de totes
aquelles activitats relacionades amb animals que ho requereixin d'acord amb el
que estableix les disposicions legals vigents.
8. Exercir la venda ambulant d'animals de companyia.
9. La presència d'animals en qualsevol classe de locals destinats a la fabricació,
venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.
Article 71. Tindran la consideració d'infraccions greus:
1. La possessió d'un animal sense complir els calendaris de vacunació i
tractaments obligatoris.
2. L'abandó d'animals pels seus posseïdors
d'instal·lacions o llocs insans o insalubres.

i

el

mantenir

allunyats

3. La venda d'animals a centres no autoritzats per part de l'Administració.
4. Emprar en el sacrifici d'animals tècniques diferents de les que autoritza la
legislació vigent.
5. La no-comunicació de brots epizoòtics pels propietaris de residències
d'animals o de centres d'ensinistrament.
6. Alimentar els animals amb restes d'altres animals morts que no hagin passat
controls sanitaris adequats per al seu consum.
7. No facilitar el control sanitari d'un animal agressor que haja causat lesions de
qualsevol tipus a una altra persona o animal.
8. El manteniment d'animals d'espècies perilloses sense autorització prèvia.
9. La donació d'animals, com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció
onerosa d'animals.
10. El manteniment dels animals sense l'alimentació o en instal·lacions
indegudes des del punt de vista higienico-sanitari, o inadequades per a la
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pràctica de les cures i l'atenció necessàries d'acord amb les seues necessitats
etològiques segons raça i espècie.
11. La no-vacunació o la no-realització de tractaments obligatoris als animals
de companyia.
12. 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 aquesta Llei.
13. La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o
patiment, sense autorització prèvia de l'òrgan competent de la Comunitat
Valenciana.
14. L'incompliment de l'obligació d'identificar als animals, tal com assenyala
l'article 11 d'aquesta Llei.
15. La reincidència en una infracció lleu.
Article 72. Seran infraccions molt greus:
1. El sacrifici dels animals amb patiments físics o psíquics sense necessitat o
causa justificada.
2. Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.
3. L'abandó dels animals.
4. La filmació d'escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment
d'animals quan el dany no siga simulat.
5. L'esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici d'animals sense control
veterinari.
6. La venda ambulant d'animals.
7. La cria i comercialització d'animals sense les llicències i permisos
corresponents.
8. Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguin substàncies que
puguin ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu
desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per
veterinaris en cas de necessitat.
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9. L'incompliment de l'article 5.
10. La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes
populars i altres activitats que indiquen crueltat o maltractament podent
ocasionar-los la mort, patiment o fer-los subjectes de tractes antinaturals o
vexatòries, en este supòsit per a la imposició de la sanció corresponent, caldrà
ajustar-se al que disposa la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d'espectacles,
establiments públics i activitats recreatives.
11. La incitació als animals per a cometre contra persones o altres animals,
exceptuant els gossos de la policia i els dels pastors.
12. La reincidència en una infracció greu.
13. L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a tals
efectes per la legislació vigent.
Article 73.
1. L'Ajuntament podrà retirar els animals objecte de protecció, sempre que hi
haja indicis d'infracció de les presents disposicions, amb caràcter preventiu fins
a la resolució del corresponent expedient sancionador, a resultes del qual
l'animal podrà ser tornat al propietari o passar a disposició de l'Administració.
2. L'Ajuntament també podrà retirar els animals quan no es compleixin els
principis bàsics de respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat dels
animals.
Disposicions addicionals.
Primera. L'Ajuntament programarà campanyes divulgadores del contingut de
la present ordenança i prendrà mesures que contribueixin a fomentar el
respecte als animals i a difondre i promoure este en la societat, en col·laboració
amb les associacions de protecció i defensa dels animals.
Segona. D'acord amb la normativa existent en matèria de protecció animal i la
resta de legislació complementària, els organismes competents seran
considerats òrgans d'execució i vigilància del que disposa la present ordenança
que els competeixi.
Disposicions finals.
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Primera. La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació
en el «Butlletí Oficial de la província de València».
Segona. Queden derogades totes les disposicions que d'inferior o el mateix
rang s'oposen al seu articulat.
Tercera. Queda facultada l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Palmera per
a dictar quantes ordes o instruccions resulten necessàries per a l'adequada
interpretació, desplegament i aplicació d'esta ordenança.
Disposicions transitòries.
Primera. A fi d'establir un millor control sanitari, tots els posseïdors de gossos
o gats queden obligats a obtenir, prèvia desparasitació i vacunació de l'animal,
l'oportuna cartilla sanitària en el termini de tres mesos.
Contra l'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Autònoma Valenciana en el termini de dos mesos, comptats
des de l'endemà de la publicació del present edicte.
Palmera, a 25 d'octubre de 2002.
L'alcalde, Alvaro Catalá Muñoz.

