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OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1r
La present Ordenança té com a objecte establir les normes que garantisquen una
adequada tinença dels animals, en condicions higienicosanitàries adequades, que
possibiliten la protecció de la salut pública i la seguretat de persones i béns.
Igualment constituïx el seu objecte el vetlar per la realització de comportaments
que garantisquen l’adequada custòdia i protecció dels animals.

Article 2n
La competència en esta matèria queda atribuïda a l’Alcaldia o Regidoria de
l’Ajuntament de Massanassa, en qui delegue.

Article 3r
1.- Esta Ordenança serà de compliment obligatori en tot el terme municipal de
Massanassa i afectarà tota persona física o jurídica que ostente per qualsevol titule
la condició de propietari o posseïdor de l’animal de companyia.
2.- Queden fora de l’àmbit d’esta Ordenança, la protecció-conservació de la fauna
silvestre autòctona i de les espècies d’aprofitament piscícola i cinegètic, així com
l’experimentació i vivisecció d’animals, matèries regulades per la seua
corresponent legislació específica.

Article 4t
Als efectes d’esta Ordenança són:
Animal de companyia els que es crien i reproduïxen amb la finalitat de
viure amb les persones, amb fins educatius, socials o lúdics, sense cap
activitat lucrativa.
Animal d’explotació tot aquell, que sent domèstic o silvestre, tant
autòcton com alcónton, és mantingut per l’home amb fins lucratius i/o
productius.
Animal silvestre tot aquell, que pertanyent a la fauna autòctona, tant
terrestre com aquàtica o aèria, done mostres de no haver viscut junt amb
l’home, per comportament per falta d’identificació.
Animal abandonat o errant, aquell que no porte cap identificació referent
al seu origen o sobre el seu propietari, ni vaja acompanyat de cap persona.
En el dit supòsit, l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec de l’animal i
retindre-ho fins que siga recuperat, cedit, o si generara un problema de
salut o perill públic, finalment sacrificat.
Animal potencialment perillós. 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.
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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 capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres
animals i danys a les coses.

Article 5t
S’entén per dany justificat o necessari el que es realitza per a benefici ulterior del
propi animal.

GENERALITATS
Article 6t
Els mètodes de sacrifici implicaren el mínim patiment amb una pèrdua immediata
del coneixement. Els requisits de cada mètode s’ajustaran al que establix la
legislació especial que siga aplicable.

Article 7m
1.- El trasllat d’animals vius haurà de realitzar-se el més ràpidament possible en
embalatges especialment concebuts i adaptats a les característiques físiques i
etiológicas de l’animal amb espai suficient i que li asseguren la deguda protecció
contra colps i les condicions climatològiques o qualsevol tipus d’agressió.
2.- Els embalatges o habitacles hauran de mantindre unes bones condicions
higienicosanitàries, havent d’estar totalment desinsectats i desinfectats i
confeccionats amb materials que no siguen danyosos per a la salut ni puguen
causar ferides o lesions.
3.- En l’exterior portaran visiblement la indicació que conté animals vius en dos
parets oposades i la indicació de dalt o baix.
4.- Durant el transport i l’espera els animals seran abeurats, rebran alimentació a
intervals convenients.
5.- La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de forma adequada a les
seues condicions i per personal experimentat.
El transport d’animals entre centres zoològics s’ajustarà a la normativa específica
que dicte l’administració competent.

Article 8u
El propietari o posseïdor d’un animal ho mantindrà en bones condicions
higienicosanitàries, estant obligat a participar en les campanyes de vacunació que
s’establisquen i a declarar al facultatiu sanitari competent, tan ràpidament com
siga possible, l’existència de qualsevol símptoma que denotara l’existència d’una
malaltia contagiosa o transmissible a l’home.
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Els veterinaris en exercici i els de l’Administració Pública i les clíniques,
consultoris i hospitals veterinaris hauran de portar un arxiu amb la fitxa clínica
dels animals objecte de la vacunació o tractament obligatori que estaria a
disposició de l’autoritat competent.

ANIMALS DE COMPAÑYÍA. IDENTIFICACIÓ I CENSAT MUNICIPAL
Article 9é
1.- El posseïdor d’un gos, que ho siga per qualsevol títol, haurà de tatuar-ho o
proveir-ho de qualsevol sistema d’identificació electrònica, ajustat a la normativa
vigent de la legislació competent.
Una vegada efectuada esta identificació per persona autoritzada el posseïdor de
l’animal haurà d’inscriure’l en el Cens Municipal, dins del termini màxim de tres
mesos del seu naixement o d’un mes de la seua adquisició, o als tres mesos de
l’entrada en vigor d’estes Ordenances.
En l’indicat registre i de forma diferenciada, s’incorporarà el registre d’animals
potencialment perillosos.
L’esmentada inscripció es durà a terme en les installacions municipals, per
l’interessat, acompanyant còpia de fitxa omplida incloent-hi els elements que
servixen d’identificació electrònica o per mitjà de declaració que continga amb
caràcter mínim la informació següent:
Codi identificador assignat i implantat. Espècie, raça i sexe. Any de naixement de
l’animal. Domicili habitual de l’animal. Nom, cognoms i DNI del propietari o
posseïdor de l’animal. Domicili i telèfon del propietari o posseïdor d’animal.
Vacunacions realitzades i dates de les mateixes. Referència del segur de
responsabilitat civil en els casos en què procedisca.
En el registre d’animals potencialment perillosos, es faran constar les dades
personals del tenidor, les característiques de l’animal que facen possible la seua
identificació i el lloc habitual de residència del mateix, especificant si està
destinat a viure amb els sers humans o si al contrari té finalitats distintes com la
guarda o protecció.
Es farà constar igualment en el full registral de cada animal qualsevol incident que
s’haja produït per estos animals així com el certificat de sanitat animal acreditatiu
de la seua situació sanitària i de la inexistència de malalties o transtorns que els
facen especialment perillosos.
Efectuada la inscripció s’efectuarà pels responsables del registre municipal quants
documents acrediten la inscripció en el cens.

Article 10é
Els animals hauran de portar la seua identificació censal de forma permanent. El
mètode de marcat serà la xapa que se li entregarà en el moment del censat, pels
servicis municipals.
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Article 11é
Els propietaris, criadors o tenidors dels animals tindran l’obligació d’identificar i
inscriure en este registre especial als animals, dins dels quinze dies següents a la
data en què haja obtingut la corresponent llicència de l’Administració competent.
Haurà de comunicar-se al Registre municipal la venda, traspàs, donació, robatori,
mort o pèrdua de l’animal, fent-se constar en la seua corresponent full registral.

Article 12é
Els establiments de cria i venda d’animals, les clíniques veterinàries les
associacions protectores i de defensa dels animals i, en general tot professional o
entitat legalment constituïda collaborarà amb l’Ajuntament en el censat dels
animals que venguen, tracten o donen.

Article 13é
Els que cediren o vengueren algun animal, estan obligats a comunicar-ho al
registre d’este Ajuntament, dins del termini d’un mes, indicant el nom i domicili
del nou posseïdor, amb referència expressa al seu número d’identificació censal.
Igualment estan obligats a notificar la desaparició o mort de l’animal, en el lloc i
termini citat, a fi de tramitar la seua baixa en el cens municipal.

Article 14é
Els censos elaborats estaran a disposició de les associacions protectores i de
defensa d’animals legalment constituïdes.

Article 15é
El servici de cens, vigilància, inspecció, autorització i arreplega d’animals
abandonats, serà objecte d'una taxa per l’import que reglamentàriament es
determine, a pagar en el moment del censat de l’animal.

DLS PROPIETARIS
Article 16é
Els gossos destinats a guarda, hauran d’estar sota la responsabilitat dels seus
amos, en recintes on no puguen causar danys a les persones o coses, havent
d’advertir-se en lloc visible, l’existència de gos guardià.
En tot cas en els oberts a la intempèrie, s’habilitarà una caseta de fusta o obra
que protegisca a l’animal de la climatologia.
Els gossos guardians hauran de tindre més de sis mesos d’edat, no podran estar
permanentment lligats i, quan ho estiguen, el mig de subjecció haurà de
permetre’ls llibertat de moviments, sent la longitud del lligam no inferior a la
mitjana resultant de multiplicar per quatre la longitud de l’animal, presa des del
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morro al naixement de la cua. En estos casos es disposarà d’un recipient de fàcil
abast amb aigua potable neta i menjar.
Queda prohibit l’ensinistrament d’animals dirigit exclusivament a acréixer i
reforçar la seua agressivitat per a les baralles, i atac en contra del que disposa
esta Llei.

Article 17é
La tinença d’animals de companyia en vivendes urbanes queda condicionada a un
allotjament adequat, i al seu manteniment en bones condicions higienicosanitària,
de tal forma que en cap moment comporte molèsties als veïns ni risc per a la salut
pública. En tot cas les condicions sanitàries i d’allotjament seran les que amb
caràcter mínim es determinen legalment en cada moment per als establiments
subjectes al deure d’inscripció en el registre de nuclis zoològics.
Quan el nombre de gossos, sobrepasse el de tres, per a la seua tinença serà
necessària l’autorització municipal.

Article 18é
Es prohibix la permanència continuada dels gossos i gats en les terrasses dels pisos.
Els propietaris podran ser denunciats si el gos o gat lladra o maula habitualment
durant la nit. També podrà ser-ho si l’animal roman a la intempèrie en condicions
climatològiques adverses a la seua mateixa naturalesa o si el seu lloc de refugi les
empitjora.
Igualment, l’Ajuntament per si o a través d’associacions de protecció i defensa
dels animals, podrà confiscar o ordenar l’aïllament dels animals de companyia en
casos de maltractaments o tortura o que presenten símptomes d’agressió física o
desnutrició. Procedirà l’adopció d’idèntiques mesures quan s’haguera diagnosticat
que patixen malalties transmissibles a l’home i un altre animals, siga per a
sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat o per a sacrificar-los si fóra
necessari, amb un informe previ del Servici Veterinari Municipal.

Article 19é
1.- Queda prohibida la circulació per les vies públiques d’aquells gossos que no
vagen proveïts d’identificació Censal. Així mateix hauran d'anar acompanyats i
conduïts per mitjà de cadenes, corretja o cordó resistents.
2.- Aniran proveïts de boç les crides races de presa, i en especial Pit Bull,
American Stafforshire, Rotweiler, Dog Argentí, Presa Canari, Dòberman, Mastí
Napolità, Fila Brasiler, Beauceron i els seus encreuaments, i qualsevol altre
animal, quan el temperament o el seu ensinistrament així ho aconselle, sota la
responsabilitat de l’amo.

Article 20é
1.- Els gossos i altres animals podran estar solts en les zones que autoritze o fite
l’Ajuntament. No podran estar solts en jardins públics a cap hora del dia o la nit.
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2.- En qualsevol cas queda prohibit l’accés d'animals en aquelles areneres que es
troben en vies públiques.
3.- Si per portar l’animal solt en zona de tràfic de vehicles es produïx un accident,
el propietari o acompanyant de l’animal serà considerat responsable, tant si el
perjudicat és l’animal com tercers.

Article 21é
1.- Les persones que conduïsquen gossos i altres animals hauran d’impedir que
estos depositen les seues defecacions en les voreres, passejos, jardins i, en
general en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants.
2.- Perquè evacuen les dites dejeccions, si no existira lloc assenyalat per a això,
hauran de portar-los a la calçada junt amb el rastell i el més pròxim a l’embornal
del clavegueram o en zones no destinades al pas de vianants ni a llocs de joc.
3.- En tot cas, el conductor de l’animal està obligat a arreplegar i retirar els
excrements, inclús havent de netejar la part de la via pública que haguera sigut
afectada.
4.- D’acord amb el que disposa l’apartat anterior, el conductor de l’animal podrà
procedir de la següent, manera:
a.- Alliberar les deposicions de manera higiènica acceptable per mitjà de
bosses impermeables.
b.- Depositar els excrements dins de bosses impermeables perfectament
tancades, en les papereres i altres elements de contenció indicats pels
Servicis Municipals.
c.- Depositar els excrements sense cap embolcall en els llocs habilitats
exclusivament per als gossos o altres animals o en la xarxa de clavegueram
a través dels seus hivernals.

Article 22é
1.- El transport d’animals en vehicles particulars s’efectuarà de firma que no puga
ser pertorbada l’acció del conductor, es comprometa la seguretat del tràfic o els
supose condicions inadequades des del punt de vista etiológico o fisiològic. Hauran
d’anar allotjats en la part posterior del vehicle per a si no molestar al conductor a
què no podran tindre accés durant el trajecte, així mateix si el trajecte és prou
llarg haurà de fer les parades corresponents perquè l’animal puga menjar i/o
beure així com fer les seues necessitats.
2.- Si el conductor d'un vehicle, atropella un animal, tindrà l'obligació de
comunicar-ho immediatament a les autoritats municipals, o bé pels seus propis
mitjans, traslladar-ho a la Clínica Veterinària més pròxima, si el propietari de
l'animal, en cas d'haver-ho, no es troba en el lloc de l'accident.
Els propietaris o posseïdors de l’animal estaran obligats a reparar a càrrec seu els
danys o perjuís que s'hagen pogut irrogar.
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Article 23é
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 tindre
accés als locals, llocs i espectacles públics, sense pagament de suplements, quan
acompanyen l’invident a qui servixen de pigall, sempre que complisquen el que
establix el mateix, especialment respecte al distintiu oficial, o durant el període
d’ensinistrament, acreditant degudament este extrem.

Article 24é
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 dels passatgers. També podran indicar un
lloc determinat en vehicle per a l’acomodament de l’animal sempre que existisca
lloc específic destinat per al seu transport. En tot cas podran ser traslladats en
transport, en tot cas podran ser traslladats en trasporte públic tots aquells animals
xicotets que viatgen dins de cistelles, bosses de mà, gàbies o recipients.

Article 25é
Amb l’excepció exposada en l’article 23 queda prohibida l’entrada d’animals en
qualsevol classe de locals destinats a fabricació, venda, emmagatzemament,
transport o manipulació d’aliments. Estos establiments, si disposen d’un espai
exterior o interior adequat, podran collocar algun dispositiu amb anelles, que
permeta deixar subjectes als gossos, mentres es fan les compres.
Els gossos de guarda d’estos establiments, només podran entrar en les zones on
estiguen els aliments en els casos estrictament necessaris i acompanyats pel
personal de seguretat que, alhora que realitza el seu treball, vetlarà per les
condicions higièniques d’estes zones.

Article 26é
Amb l’excepció exposada en l’article 23, queda expressament prohibida l’entrada i
permanència d’animals en locals d’espectacles públics, esportius i culturals,
excepte aquells casos en què, per l’especial naturalesa dels mateixos estos siguen
imprescindibles. Així mateix està limitada l’entrada d’animals als centres públics
municipals, indicant-ho en forma visible a l’entrada del mateix i facilitant
dispositius amb anelles que permeta deixar subjectes a l'animal mentres es
realitzen les gestions.

Article 27é
Amb l’excepció exposada en l’article 23 queda prohibida l’entrada d’animals en
qualsevol classe de locals destinats a fabricació, venda, emmagatzemament,
transport o manipulació d’aliments. Estos establiments, si disposen d’un espai
exterior o interior adequat, podran collocar algun dispositiu amb anelles, que
permeta deixar subjectes als gossos, mentres es fan les compres.
Els gossos de guarda d’estos establiments, només podran entrar en les zones on
estiguen els aliments en els casos estrictament necessaris i acompanyats pel
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personal de seguretat que, alhora que realitza el seu treball, vetlarà per les
condicions higièniques d’estes zones.

DE LAS AGRESIONES
Article 28é
Els animals que hagen causat lesions a una persona o a un altre animal, així els
mossegats o sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos a control veterinari
oficial en el Centre d’Acollida, en les dependències del qual quedarà internat
durant catorze dies. El propietari d’un animal agressor, tindrà l’obligació de
comunicar-ho als servicis sanitaris competents en el termini de vint-i-quatre hores,
a fi d’efectuar el control sanitari del mateix, així com facilitar les dades
corresponents de l’animal agressor i de la persona agredida a este com als seus
representants legals o a les autoritats competents. Transcorregudes setanta-dos
hores des de la notificació oficial al propietari sense que s’haja complit el que
disposa anteriorment, l’Autoritat Municipal, adoptarà les mesures oportunes i
iniciarà els tràmits procedents per a portar a efecte l’internament de l’animal,
així com per a exigir les responsabilitats a què haguera lloc.
A petició del propietari i amb un informe previ favorable dels Servicis Veterinaris
Municipals, l’observació de l’animal podrà realitzar-se en el domicili de l’amo,
sempre que l’animal este degudament documentat.
Els gastos que s’originen per la retenció i control dels animals serà satisfet pel seu
propietari.
Si l’animal agressor fora dels cridats abandonats, els Servicis Municipals o les
persones agredides si pogueren realitzar-ho, procedirien a la seua captura i
internament en el Centre d'Acollida Municipal als fins indicats.

Article 29é
Quan per manament de l’Autoritat competent, s’ingresse un animal en el Centre
d’Acollida abans citat l'orde d’ingrés haurà de precisar el temps de retenció i
observació a què haja de ser sotmés i la causa de la mateixa, indicant a més a
càrrec de qui se satisfaran els gastos 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 assenyala en l'apartat animals abandonats
d’esta Ordenança.

ESTABLIMENTS DE RESIDÈNCIA, CRIA I VENDA D'ANIMALS
Article 30é
1.- Els establiments dedicats a la residència temporal, cria i venda d’animals,
s’ajustaran al que establix el Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià,
pel qual es desenrotlla la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol,
sobre Protecció dels Animals de Companyia, havent de complir igualment les
següents normes:
1.- Els animals hauran de vendre's desparasitats i lliures de tota malaltia i
amb certificat veterinari acreditatiu.
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2.- Cada centre, portarà un registre amb les dades de cada un dels animals
que ingressen en ell i de les persones propietàries o responsables, el dit
registre estarà a disposició de l’Autoritat competent, sempre que esta ho
requerisca.
3.- L’Administració competent determinarà les dades que hauran de
constar en el registre, que inclouran com a mínim ressenya completa, el,
certificat de vacunació i desparasitaciones i estat sanitari en el moment
del depòsit, amb la conformitat escrita d’ambdós parts.
4.- Si l’animal pertanguera a la fauna llistat en el Conveni CITES,
l’interessat haurà d’acreditar estar en possessió de la documentació que
demostre la seua legal tinença segons el que disposen els Reglaments (CEX,
relatius a l’aplicació per Espanya del Conveni sobre el comerç
internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre).
5.- Si procedira d’una viver legalment constituït i objecte de protecció
CITES, tindrà la necessitat d’acompanyar document CITES a fi d’acreditar
la seua procedència.
6.- Els propietaris d’establiments d’animals domèstics, hauran d’informar
dels Servicis Veterinaris corresponents, la incorporació de nous animals i la
documentació sanitària dels mateixos.

Article 31é
L’administració Local vetlarà pel compliment de les anteriors normes, per mitjà
d’un servici de vigilància, realitzant les corresponents actuacions de vigilància.
Correspon a l’Ajuntament la comprovació de si les Societats Protectores d’Animals
reunixen les condicions tècniques i higienicosanitàries i de personal exigides per a
exercir l’activitat i oferix als animals albergats, d’acord amb els imperatius
biològics de l’espècie que es tracte, una qualitat de vida acceptable. En cas
contrari es procedirà, amb un informe previ veterinari, a la clausura de l’activitat i
sacrifici humanitari dels animals albergats, si estes deficiències són esmenables
des de l’Ajuntament se'ls podrà dotar dels mitjans per a fer-ho.

Article 32é
La concessió de la Llicència d’Obertura per a nous establiments destinats a la
residència, cria i venda d’animals de companyia estarà condicionada al
compliment del que disposa l’art. 32.
Se suprimix la regulació establida per als establiments de manteniment i zoològics,
aquaris, aviaris, reptilarios, etc (articles 36 al 43) per entendre improbable els
supòsits normatius de fet que contenien.
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ANIMALS SILVESTRES
Article 33é
La tinença, comerç i exhibició d’aquells animals de la fauna autòctona procedents
d’installacions autoritzades per a la cria en captivitat amb fins comercials
requerirà a més la possessió del certificat acreditatiu d’extrem.
Si es tractara d’espècies protegides pel Conveni CITEE es requerirà la possessió del
certificat CITEE.

Article 34é
En relació amb la fauna autòctona es prohibix la caça, tinença, dissecació,
comerç, tràfic i exhibició pública, inclosos els ous, cries, propàguls o restes de les
espècies declarades protegides pels Tractes i Convenis Internacionals subscrits per
Espanya, per Disposició de la Comunitat Europea.
Únicament 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 Internació d’entrada.
 Certificat CITES, expedit en la Duana per la Direcció General de Comerç
Exterior.
La captura d’animals contravenint disposicions normatives de caràcter general
protectores de la fauna silvestre seran posades en coneixements dels òrgans
jurisdiccionals corresponents, qui depurarà la responsabilitat penal en què
s’haguera pogut incórrer.

Article 35é
L’estada dels animals en vivendes queda condicionada a l’estat sanitari dels
mateixos, a no atemptar contra I 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 censats i comptar amb l’informe favorable dels
Servicis Veterinaris Municipals:
En el cas que l’informe fora negatiu, es procedirà d’acord amb l’art. 17 de la
present Ordenança.

Article 36é
Així mateix, hauran d'observar les disposicions zoosanitàries de caràcter general i
totes aquelles que, en cas de declaració d’epizoòties dicten, i amb caràcter
preventiu, les autoritats competents.
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Article 37é
Si prohibix la comercialització, venda, tinença o utilització de tots els
procediments massius i no selectius per a la captura o mort d'animals, en
particular veu-nos, esquers enverinats, qualsevol classe de trampes, lligues, xarxes
i en general de tots els mètode i arts no autoritzats per la normativa comunitària i
espanyola i pels Convenis i tractats subscrits per l'Estat Espanyol.

ANIMALES DOMÉSTICOS DE EXPLOTACIÓN
Article 38é
La presència d’animals domèstics d’explotació, definits en l’art. 4., quedarà
restringida a les zones catalogades com a rústiques en el Pla Urbanístic de
Massanassa, no podent, en cap cas, romandre en les vivendes. Seran allotjats en
construccions aïllades, adaptades a l'estabulació 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 39é
Es presumirà l’existència d’explotació quan es tinguen més de tres animals, de
distint sexe i existisca activitat comercial pel que es requerirà en este cas
l’obtenció de la Llicència Municipal corresponent.

Article 40é
Tota estabulació, haurà de comptar amb la preceptiva llicència municipal, estar
censada i complir en tot moment els requisits sanitaris legalment establits.

Article 41é
El trasllat d’animals, tant dins del terme municipal, com cap a altres municipis, es
llevarà a cap de conformitat amb el que establix la Llei i el Reglament d’Epizoòties
i en els preceptes de la present Ordenança.

Article 42é
Quan en virtut de 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, previ l’oportú expedient, podrà requerir als amos
perquè ho desallotgen voluntàriament, i si no n’hi ha, acordar-ho, sense perjuí de
les responsabilitats civils i penals a què haguera lloc.
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Article 43é
El sacrifici d'animals criats per a l’obtenció de productes útils per a l’home
s’efectuarà de forma instantània i indolora.

Article 44é
Queda prohibit l’abandó d’animals morts.
L’arreplega d’animals morts es durà a terme pels servicis municipals en les
condicions higièniques adequades.
El particular que faça ús d’este servici vindrà obligat al pagament de l’exacció
corresponent en els termes que es determinen en l'Ordenança Fiscal corresponent.

Article 45é
Els animals aparentment abandonats hauran de ser arreplegats i conduïts al Centre
d’Acollida que l'Ajuntament designe.
Els animals silvestres autòctons catalogats seran entregats amb la major brevetat
possible als Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Els animals silvestres allòctons, en cas de tindre identificació es comprovarà la
legalitat de la seua possessió abans del seu entrega. En el cas de no tindre
identificació o de comprovar la illegalitat de la seua possessió seran entregats als
Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Si l’animal estiguera identificat, es notificarà al propietari, disposant, este d’un
termini de deu dies per a la seua recuperació, a comptar de la data de la seua
comunicació, previ abonament dels gastos corresponents de la seua manutenció i
atencions sanitàries. Transcorregut el dit termini sense la seua arreplega, es
considerarà l’animal, com abandonat.
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 estiguen en poder de la corresponent targeta
sanitària, seran arreplegats pels servicis municipals i al seu sacrifici precedirà un
període de retenció de deu dies com a mínim, durant el qual podran ser
arreplegats per la persona que acredite ser el seu propietari o posseïdor previ
abonament dels gastos corresponents a la seua manutenció i atencions sanitàries.
Al final del dit període, es comunicarà a la Societat Protectora d’Animals per si pot
fer-se càrrec dels animals.

Article 46é
Els animals abandonats, si pertangueren a la fauna silvestre autòctona,
s’entregaran als Servicis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient o,
directament s’alliberaran, si esta dóna el seu consentiment i quan les condicions
físiques de l’animal ho permeten.
La resta, prèvia comunicació de les Associacions Protectores declarades com a
entitats collaboradores, quedaran altres deu dies a disposició de qui ho sollicite i
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es compromet a regularitzar la seua situació sanitària i censal. L’adoptant d’un gos
o gat abandonat, podrà exigir que siga prèviament esterilitzat (assumint els gastos
que això implique).

Article 47é
Els no retirats ni cedits, que no puguen ser mantinguts per l’Ajuntament ni per
qualsevol altra institució es podran sacrificar per procediments legalment
establits; quedant absolutament prohibit l’ocupació d’estricnina o altres verins,
així com procediments que ocasionen la mort amb patiment; com la inhalació de
monòxid de carboni.
El sacrifici, la desparasitación o l’esterilització si és el cas, es realitzarà baix
control veterinari, així com els criteris de selecció dels animals a sacrificar.

Article 48é
Durant l’arreplega o retenció es mantindrà els animals en condicions compatibles
amb els imperatius biològics de la seua espècie.

DELS SERVICIS MUNICIPALS
Article 49é
1.- Correspon a l’Ajuntament l'arreplega d’animals abandonats amb este fi,
disposaran de personal ensinistrat i d’installacions adequades i/o concertaran la
realització del dit servici amb la Conselleria competent, amb associacions de
protecció i defensa dels animals o amb altres entitats autoritzades per a tal fi per
la dita Conselleria.
2.- L’Ajuntament podrà autoritzar a les associacions protectores i de defensa
d’animals legalment constituïdes que ho solliciten, el fer-se càrrec de l’arreplega,
manteniment i adopció o sacrifici d’animals abandonats.

Article 50é
Correspon a la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament el vigilar i inspeccionar els
establiments de cria, embena i guarda d'animals de companyia.

Article 51é
Els servicis veterinaris hauran d’efectuar el control de zoonosi i epizoòties,
d’acord amb les circumstàncies epicotilógicas existents i les normes dictades per
les autoritats competents.

Article 52é
En els casos de declaració d’epizoòties, els amos d’animals de Companyia
compliran les disposicions preventives que es dicten per les autoritats competents.
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Els gossos i gats hauran de ser vacunats periòdicament contra la ràbia, en les dates
fixades a este efecte, així com contra qualsevol malaltia que consideren
necessària les autoritats sanitàries competents.

Article 53é
Correspon als Servicis Veterinaris la gestió de les accions profilàctiques que podran
arribar a la retirada de l’animal.
A estos efectes, es tindran especialment en compte les circumstàncies d’aquells
animals que presents clars antecedents d’agressivitat cap a l’entorn humà que
podran ser desallotjats per l’Autoritat Municipal, o empresa contractada per
l’Ajuntament amb este fi, segons l’article 18. títol V de la Llei 4/1994 de 8 de
Julio de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia,
prenent com a base esta circumstància.

Article 54é
L’Autoritat Municipal, disposarà, amb un informe previ dels Servicis Veterinaris, el
sacrifici, sense cap indemnització, d’aquells animals a qui s’haguera diagnosticat
ràbia i una altra malaltia zoonótica d’especial gravetat per a l’home o qualsevol
altre animal i quan les circumstàncies així ho aconsellen.

PROTECCIÓ D’ANIMALS
Article 55é
Queda prohibida, respecte als animals que es referix la present Ordenança:
1.- Causar la seua mort, excepte en els casos d’animals amb malaltia
incurable o necessitat ineludible. En tot cas, el sacrifici serà realitzat
eutanàsicament baix control veterinari i en les installacions 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.
4.- Situar-los a la intempèrie sense l’adequada protecció, enfront de les
circumstàncies meterológicas.
5.- Mantindre en installacions indegudes des del punt de vista
higienicosanitaris o que no es corresponen amb les necessitats etiológicas i
fisiològiques de la seua espècie.
6.- No facilitar-los l’alimentació necessària per al seu desenrotllament
atenent a la seua espècie, races i edat.
7.- Fer-los ingerir substàncies que puguen causar-los patiments o danys
innecessaris.
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8.- Vendre’ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a experimentació,
excepte casos expressament autoritzats amb finalitat científica i sense
patiment per a l’animal.
9.- Posseir-los sense complir els calendaris de vacunacions i tractaments
obligatoris.
10.- La seua utilització en activitats comercials que li suposen
maltractaments, patiments, danys o que no es corresponguen amb les
característiques etiológicas i fisiològiques de l’espècie que es tracte.
11.- Vendre’ls o donar-los a menors de díhuit anys i a incapacitats sense
l’autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat o tutela.
12.- 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.
13.- Portar-los lligats a vehicles en marxa.
14.- Abandonar-los en vivendes tancades, en les vies públiques, camps,
solars, jardins.
15.- Organitzar baralles d’animals i, en general, animar a escometre’s els
uns als altres o a llançar-se contra persones o vehicles de qualsevol classe.
16.- La seua utilització en espectacles, festes populars i altres activitats
que impliquen crueltat o mal tracte poden ocasionar-los patiments o ferlos objecte de tractaments antinaturals, així com utilitzar-los
comercialment en installacions no legalitzades per a això.
17.- Tinença d’animals on no es puguen exercir l’adequada atenció i
vigilància.
18.- La posada en llibertat o introducció en el Medi Natural d'exemplars de
qualsevol espècie exòtica que es mantinga com a animal de companyia,
amb l'excepció dels previstos en el R.D.1118/89, de 15 de setembre, que
estaran sotmesos al règim d'autorització administrativa per la Conselleria
competent en matèria de caça i pesca.
A l’efecte d’esta Llei, es considera fauna exòtica aquella l’àrea de
distribució natural de la qual no incloga parcial o totalment la Península
Ibèrica.
Queden excloses de forma expressa de la dita prohibició les festes dels
bous en les seues distintes manifestacions, sempre que l’animal no es
trobe limitat en el seu poder i defensa, com a principi valedor de l’equitat
en la lluita, que la festa requerix.
19.- Queda prohibida la solta d’espècies animals no autòctones, que
puguen suposar un fort impacte per a l’ecosistema.

Article 56é
Sense perjuí 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
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internacionals, s’entendran com justificades les accions encaminades al control de
les poblacions animals la proliferació de les quals resulte perjudicial o nociva. En
terrenys cinegètics, es requerirà la amb l’autorització prèvia de la Conselleria de
Medi Ambient per a la seua captura.

INFRACCIONS I SANCIONS
Article 57é
Les infraccions de les normes d’esta Ordenança seran sancionades per l’AlcaldiaPresidencia segons l’article 8 apartat 3 Títol I de la Llei 4/1994 de 8 de Julio de la
Generalitat Valenciana sobre protecció dels animals de companyia, prèvia incoació
de l’oportú expedient i la graduació del qual tindrà en quanta les circumstàncies
que concórreguen en cada cas, tot això, sense perjuí de passar el tant de culpa al
jutjat o remissió d’actuacions practicades a les Autoritats competents quan així ho
determine la naturalesa de la infracció.
El procediment sancionador s’ajustarà als límits establits en la vigent llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 58é
1.- Les infraccions en matèria de sanitat tipificats en la legislació específica, seran
sancionats amb les mesures i multes en ella fixades, de conformitat amb 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 dos milions i mig de pessetes.
2.- Les infraccions a esta Ordenança es classificaran en:
a.- Lleues
b.- Greus
c.- Molt greus
3.- Les sancions a les infraccions d’esta Ordenança, classificades en l’apartat
anterior i tipificades en els articles 76,77 i 78 d'este text, se sancionaran, tenint
en compte el contingut de l’article 59 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’Abril i els ar. 26-27-28 Títol III, secció segona de la Generalitat Valenciana, sobre
protecció dels animals de companyia. Per mitjà de procediment sancionador
regulat per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú en relació amb el Reial Decret 1398/1993 de 9
d’Agost pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la
Potestat Sancionadora, amb multa de la següent quantia:
 De 5.000 a 100.000 ptes., per a les infraccions lleus.
 De 100.001 a 1.000.000 ptes., per a les infraccions greus.
 De 1.000.001 a 3.000.000 ptes., per a les infraccions molt greus.
Les infraccions en matèria de tinença d’animals especialment perillosos, seran
sancionades amb multes de la següent quantia:
 - Infraccions lleus, des de 25.000 fins 50.000 pesetes.
 - Infraccions greus, des de 50.001 fins 400.000 pesetes.
 - Infraccions molt greus, des de 400.001 fins 2.500.000 pesetes.
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Les infraccions tipificades com a faltes greus o molt greus podran comportar com a
sancions accessòries la confiscació, decomís, esterilització o sacrifici dels animals
potencialment perillosos, la clausura de l’establiment i la suspensió temporal o
definitiva de la llicència per a tinença d’animals potencialment perillosos o del
certificat de capacitació d’ensinistrador.
4.- En la imposició de les sancions es tindrà en compte per a graduar la quantia de
les multes i la imposició de les sancions accessòries, els següents criteris:
a.- L’ànim de lucre illícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió
de la infracció.
b.- La transcendència social o sanitària el perjuí 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 59é
1.- Les infraccions a què es referix la present Ordenança prescriuran en el termini
de dos mesos si són lleus, en el d’un any les greus, i en el de dos anys les molt
greus.
2.- El termini de prescripció començarà a comptar a partir del coneixement del fet
que constituïsca infracció per part de l’Autoritat competent.
3.- La prescripció s’interromprà des del moment que s’inicie el procediment,
tornant a córrer el termini si l’expedient roman paralitzat durant més de sis mesos
per causa no imputable a la persona subjecta al procediment.

Article 60é
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.- La possessió d’un animal sense complir els calendaris de vacunacions i
tractaments obligatoris.
3.- El trasllat d'animals incomplint el que preveu l’article sèptim d’esta
Ordenança.
4.- La circulació d’animals per les vies públiques que no vagen proveïts de
collar i conduïts per mitjà de cadena, corretja o cordó resistent i boç si és
el cas.
5.- La presència d'animals fora de la zona que autoritze o fite a este efecte
així com l’accés de les mateixes a les areneres de zones públiques.
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6.- La tinença d’animals en vivendes urbanes en males condicions
higièniques que atempten contra la salut pública o que ocasionen
molèsties als veïns.
7.- La venda d’animals de companyia a menors de setze anys sense
l’autorització de qui tinga la pàtria potestat o custòdia dels mateixos.
8.- La no inscripció en el Registre corresponent i el funcionament de totes
aquelles activitats relacionades amb animals que ho requerisquen d’acord
amb el que establix les disposicions legals vigents.
9.- L’exercir la venda ambulant d’animals de companyia, fora dels
establiments autoritzats.
10.- La presència d’animals en qualsevol classe de locals destinats a la
fabricació, venda, emmagatzemament, transport o manipulació
d’aliments.
11.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions i deures previstes en
l'article 11.
Es consideraren infraccions lleus en matèria d’animals potencialment
perillosos les que amb este caràcter establix la Llei 50/99 de 23 de
desembre sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos.

Article 61é
Tindran la consideració d'infraccions greus:
1.- L’abandó d’animals pels seus posseïdors i el mantindre allotjats en
installacions o llocs insans o insalubres.
2.- La venda d’animals
l’Administració.

a

centres

no

autoritzats

per

part

de

3.- Emprar en el sacrifici d’animals tècniques diferents de les que
autoritze la legislació vigent.
4.- La no comunicació de brots epizoòtics, pels propietaris de residències
d'animals o de centres d’ensinistrament.
5.- Alimentar animals amb restes d’altres animals morts, que no hagen
passat els controls sanitaris adequats per al seu consum.
6.- No facilitar el control sanitari d’un animal agressor que haja causat
lesions de qualsevol tipus a una altra persona o animal.
Tindran igualment la consideració d’infraccions de caràcter greu en
matèria d’animals potencialment perillosos les següents:
a) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat
les mesures necessàries per a evitar la seua escapat o pèrdua.
b) Incomplir l'obligació d’identificar l’animal.
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c) Ometre la inscripció en el Registre.
d) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense boç
o no subjecte amb cadena.
e) El transport d’animals potencialment perillós amb vulneració del
que disposa l’article 10 d'esta Llei.
f) 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 establides en esta Llei,
així com el subministrament d’informació inexacta o de
documentació falsa.

Article 62é
Tindran la consideració d’infraccions molt greus:
En matèria d’animals no especialment perillosos:
1.- Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol
altra pràctica que els supose patiments o danys injustificats, així com no
facilitar-los alimentació i aigua.
2.- La celebració d’espectacles o altres activitats en què els animals
resulten danyats o siguen objecte de tractaments indignes o de
manipulacions prohibides, d’acord amb el que disposa en l’ar. 71.
3.- L’alimentació d’animals amb restes d’altres animals morts, si es
demostre que estos patien malaltia infectocontagiosa i que l’infractor
coneixia tal circumstància.
4.- El subministrament als animals d’aliments i medicaments que
continguen substàncies que puguen causar-los patiments o danys
innecessaris.
5.- L’incompliment del que disposa l’ar. 48., de la present Ordenança.
Tindran igualment la consideració d'infraccions de caràcter molt greu en
matèria d'animals potencialment perillosos les següents:
6.- Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie i
qualsevol gos, entenent-se per animal abandonat, tant aquell que vaja
preceptivament identificat, com els que no porten cap identificació sobre
el seu origen o propietari sempre que no vagen acompanyats de cap
persona.
7.- Tindre gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
8.- Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment
perillós a qui no tinga llicència.
9.- Ensinistrar animals per a activar la seua agressivitat o per a finalitats
prohibides.
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10.- Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tinga el
certificat de capacitació.
11.- 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.

Article 63é
L’Ajuntament de Massanassa podrà retirar els animals objecte de protecció,
sempre que hi haja indicis d’infracció de les presents disposicions i el no
compliment dels principis bàsics de respecte, defensa, protecció, higiene i
salubritat dels animals en la seua relació amb l’home.
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