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ORDENANÇA REGULADORA DE PROTECCIÓ I TINENÇA 
D'ANIMALS DE COMPANYIA 

 

 
Exposició de Motius. 

 
La presència d'animals en el nucli urbà i en els afores del municipi planteja a 
l'Ajuntament una gran quantitat de problemes higiènics i sanitaris, econòmics i 
mediambientals, i és origen de freqüents conflictes veïnals. A més, és important 
tindre present que els animals tenen un dret i han de rebre un tracte digne i 
correcte que en cap cas supose unes males condicions higiènic sanitàries, 
contràries a la seua espècie i grau de desenrotllament. 
 

Capítol Primer.- Objecte i àmbit d'actuació. 

 
Article 1.-Esta Ordenança té com a objectiu establir la normativa que garanteixi 
una tinença d'animals compatible amb la higiene, la salut pública i la seguretat 
de persones i béns, així com garantir als animals la deguda protecció i bon 
tracte. 
 
Article 2.- Les competències municipals en esta matèria queden atribuïdes en la  
Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Guadassequies, sense perjuí de què 
pogueren correspondre a altres Regidories. 
 
Article 3.- Esta Ordenança serà d'obligat compliment en el Terme municipal de 
Guadassequies, i afectarà a tota persona física i jurídica, que en la seua qualitat 
de propietari, venedor, cuidador, ensinistrador, domador, encarregat, membre 
d'associacions protectores d'animals, membres d'associacions, ramaders, o 
qualsevol altre, es relacionen amb animals; així mateix, qualsevol persona que 
es relacione amb estos de forma permanent, ocasional o accidental. 
 

Capítol Segon .- Disposicions Generals. 

 
Article 4.- Els veterinaris en exercici i els de l'Administració Pública, clíniques, 
consultoris i hospitals veterinaris,  que existisquen o es crearen en el futur,  
hauran de tindre un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o 
de tractament obligatori. 
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Capítol Tercer.- Animals de Companyia. 

 
SECCIÓ PRIMERA.- DELS PROPIETARIS. 

 
Article 5.- Els gossos guardians  estaran davall responsabilitat dels seus amos, 
en recintes on no puguen causar danys a persones i/o coses. A més, hauran de 
tindre més se 6 mesos d'edat. No podran estar lligats permanentment, i quan ho 
estiguen, la mesura de tindre lligat al gos li haurà de permetre llibertat de 
moviments. 
 
Article 6.- La tinença d'animals de  companyia en  vivendes urbanes i rústiques 
queda condicionada  a un allotjament adequat, a no atemptar contra la higiene i 
la salut pública i que no es causen molèsties als veïns, no alteren la pau o 
descans de veïns. 
En el moment en què el nombre d'animals sobrepasse el límit de tres per 
espècie serà necessària l'autorització municipal prèvia poder tindre'ls, excepte 
els de poca importància, com a peixos, canaris, etc. 
En qualsevol cas si l'autoritat competent decidix, amb l'informe previ dels servicis 
veterinaris competents, que no és tolerable l'estada d'animals  en una vivenda o 
local, els seus amos hauran de procedir al desallotjament i, si no el fan 
voluntàriament després de ser requerits per a  tal efecte, el faran els Servicis 
Municipals, a càrrec d'aquells, sense perjuí de l'exigència de la responsabilitat 
corresponent. 
L'Ajuntament, per si mateix o per mitjà d'associacions de protecció i defensa 
d'animals, podrà confiscar o ordenar l'aïllament dels animals de companyia en 
casos de maltractaments, tortura o que presenten símptomes d'agressió física o 
desnutrició. Procedirà a l'adopció de les mateixes mesures en els moments en 
què es diagnostique el patiment de malalties transmissibles a la persona, a altres 
animals, ja siga per a sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat o per a 
sacrificar-los, en cas de ser necessari, amb l'informe previ del servici veterinari 
competent. Tot això seria a càrrec del propietari. 
 
Article 7.- Els animals hauran de passar la nit en zona de refugi. Els propietaris 
podran ser denunciats si els gossos o gats lladren o maulen habitualment  a la 
nit. Podran ser denunciats en el cas que el propietari utilitze la terrassa, el balcó 
o qualsevol altre lloc comunitari interior d'un edifici per a les necessitats  de 
l'animal. 
 
Article 8.- Es prohibix la circulació per la via pública d'aquells gossos que no 
porten el corresponent collar i que no vagen acompanyats o conduïts per mitjà 
de corretja, cadena o cordó resistent. Aniran proveïts de boç en el cas que el 
temperament de l'animal l'aconselle o que l'ordene l'autoritat municipal, i davall la 
responsabilitat de l'amo. En el collar figurarà la placa sanitària canina. 
Els amos del gos hauran de presentar, si així és requerit per l'autoritat 
competent, la cartilla sanitària en un termini de 24 hores. 
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Si per anar l'animal sol en zona de tràfic, es produïra un accident, el propietari o 
acompanyant de l'animal seria considerat responsable, tant si el perjudicat és el 
animal com si ho són terceres persones. Queda prohibit l'accés d'animals a llocs 
arenosos que es troben en la via pública. 
 
Article 9.- Com a mesura higiènica, les persones que conduïsquen gossos i 
altres animals impediran que estos depositen les seues defecacions en les vies 
públiques, jardins, passejos, i  en general en qualsevol lloc destinat al tràfic de 
vianants, així com en zones de joc, per tant, està prohibit deixar en la via pública 
els excrements. Per això, s'haurà de portar a l'animal a la vorera al costat del 
rastell i el més possible al costat d'un albelló. En el cas que açò no fòra possible, 
l'acompanyant de l'animal estarà obligat a arreplegar i retirar els excrements i 
inclús a netejar la part de la via pública afectada, del següent mode: arreplegar 
les deposicions de forma higiènica acceptable i depositar els excrements dins de 
bosses impermeables, perfectament tancades, en les papereres, contenidors i 
altres elements de contenció assenyalats pels servicis municipals. 
De l'incompliment d'esta norma serà responsable la persona conductora de 
l'animal i, subsidiàriament, el seu propietari. 
 
Article 10.- El transport d'animals en vehicles particulars s'efectuarà  de forma 
que no pertorbe l'acció del conductor. Hauran d'anar allotjats en la part posterior 
del vehicle a fi d'evitar molèsties al conductor, al qual no haurà de tindre accés 
durant el trajecte. Si el conductor d'un vehicle atropella a un animal, estarà 
obligat a comunicar-ho immediatament a les autoritats municipals. 
 
Article 11.- Els gossos-guia dels invidents, d'acord amb el que disposa el Reial 
Decret de 7 de desembre de 1.983, podran viatjar en tots els mitjans de transport 
urbans i tindre accés als locals, llocs u espectacles públics, sense el pagament 
de suplements, en el moment en què acompanyen a la persona invident com a 
pigall, sempre que complisquen el que referix el mencionat R.D., especialment 
pel que es referix al distintiu oficial, o durant el període d'ensinistrament, la qual 
cosa haurà de ser degudament acreditat. 
 
Article 12.-  Els amos d'establiments públics en general podran prohibir, al seu 
criteri, l'entrada i permanència de gossos en els seus establiments, i hauran 
d'assenyalar visiblement en l'entrada la dita prohibició, exceptuant allò que s'ha 
disposat per als invidents en l'article anterior. 
 
Article 13.- Queda expressament prohibida l'entrada i permanència d'animals en 
locals d'espectacles públics, esportius o culturals, excepte  quan per la 
naturalesa del mateix, els animals siguen imprescindibles. També exceptuant 
allò que s'ha disposat per als invidents. 
 
Article 14.- Queda expressament prohibida l'entrada d'animals en tota classe de 
locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament, 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. 
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Article 15.- La pujada o baixada d'animals de companyia en els ascensors es 
realitzarà de tal forma que no coincidisca amb la seua utilització per altres 
persones, si estes així l'exigixen. En tot cas, es respectaran les normes internes 
de convivència de cada comunitat de propietaris. 
 
Article 16.-  Es permet la circulació, si van conduïts per mitjà de corretja de què 
estiguen en bon estat sanitari i dotats de boç, quan el temperament de l'animal 
l'exigisca. 
 
Article 17.- La tinença d'animals salvatges queda prohibida  a excepció dels 
cadells en adopció provisional, que haurà de ser expressament autoritzada i 
requerirà el compliment de les condicions de seguretat, higiene o total absència 
de molèsties i perills. 
 
SECCIÓ SEGONA.- DE LES AGRESSIONS. 
 
 Article 18.- Els animals que hagen causat lesions a una persona o a un altre 
animal, així com en casos de mossos o d'animals sospitosos de patir ràbia, 
hauran de ser sotmesos a control veterinari. Si no hi ha altre remei, és a dir, si se 
sospita que patix ràbia, haurà d'estar en un centre d'acollida durant 14 dies. 
El propietari de l'animal agressor  tindrà l'obligació de comunicar-ho als servicis 
sanitaris municipals en el termini de 24 hores, a fi de realitzar el control sanitari 
pertinent, i facilitar les dades de l'animal agressor a la persona agredida, així 
com als seus representants legals,  i totes les dades que necessiten  les 
autoritats referits a l'animal i a la persona agredida. Transcorregudes 72 hores 
des de la notificació oficial al propietari sense haver complit l'anterior, l'autoritat 
municipal adoptarà les mesures oportunes i iniciarà els tràmits per a portar a 
efecte  l'internament de l'animal, així com per a exigir les responsabilitats  que 
siguen necessàries. A petició del propietari, i amb informe favorable dels servicis 
veterinaris competents, l'observació de l'animal  podrà fer-se en el domicili de 
l'amo, sempre que l'animal estiga degudament documentat. Les despesses 
ocasionades per la retenció i el control dels animals seran satisfets pels seus 
propietaris. Si l'animal agressor fora "abandonat“, els servicis socials  municipals 
o les persones agredides, procedirien a la captura i internament en el centre 
d'acollida. Els servicis veterinaris competents procedirien a l'observació de 
l'animal. 
La persona agredida per un animal abandonat haurà de comunicar-ho a 
l'autoritat competent. 
 
Article 19.- Quan per manament de l'autoritat competent s'ingresse a un animal 
en el centre d'acollida, l'orde d'ingrés haurà d'indicar el temps de retenció i la 
causa i a més, a càrrec de qui aniran les despesses. 
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Capítol Quart.- Serveis Municipals 

 
Article 20.-  Correspon a l'Ajuntament en col·laboració amb la Mancomunitat, 
l'arreplegada d'animals abandonats. L'Ajuntament podrà autoritzar a les 
associacions protectores i de defensa dels animals legalment constituïdes que el 
sol·liciten a fer-se càrrec de l'arreplegada, el manteniment i l'adopció d'animals 
abandonats. 
 
 
 

Capítol Quint.- Protecció d'Animals 

 
Article 21.- Respecte als animals queda prohibit: 
 
1é. Colpejar-los, maltractar-los, causar-los qualsevol dany injustificat o cometre 
actes de crueltat contra ells. 
2n. Practicar-los qualsevol tipus de mutilació, excepte les controlades per 
veterinaris i només en cas de benefici per a l'animal. 
3é. Situar-los a la intempèrie i sense l'adequada protecció davant de 
circumstàncies meteorològiques. 
4t. Mantindre en instal·lacions inadequades des del punt de vista 
higienicosanitàries o que no es corresponguen amb les necessitats de l'animal. 
5é. No facilitar-los l'alimentació  necessària per al seu desenrotllament, espècie, 
raça i edat. 
6t. Fer-los ingerir substàncies que els puguen causar patiment o danys 
innecessaris. 
7é. Vendre'ls o donar-los a clíniques o laboratoris per a la seua experimentació. 
8é. Portar-los lligats en vehicles en marxa. 
9é. Abandonar-los en les situacions anteriorment assenyalades i en  vivendes 
tancades, deshabitades, en la via pública, camps, solars, jardins, etc. 
10é. La seua possessió sense complir els calendaris de vacunacions i 
tractaments obligatoris. 
11é. Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o paròdies en què es 
mate, ferisca o fustigue a animals, així com actes públics no regulats legalment 
l'objectiu dels quals siga la mort de l'animal. 
 

Capítol Sext.- Infraccions i Sancions. 

 
Article 22- Les infraccions de les normes d'esta Ordenança  seran sancionades 
per l'Alcaldia-Presidència, segons l'article 8, apartat 3, Títol V de la Llei 4/94, de 
8 de juliol de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de 
companyia, dins de l'àmbit de les seues competències, amb la instrucció prèvia 
de l'expedient oportú, amb multes la graduació de la qual tindrà en compte les 
circumstàncies que concórreguen en cada cas, sense perjuí de la remissió als 
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òrgans jurisdiccionals o autoritats competents, quan així el determine la 
naturalesa de la infracció. 
El procediment sancionador s'ajustarà als tràmits establits en la Vigent Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 
Article 23.-  
1.Les infraccions en matèria de sanitat, tipificades en la legislació, seran 
sancionades amb mesures i multes que es fixen, d'acord amb els articles 32 a 37 
de la Llei 14/1986 de 25 d'abril, General de Sanitat, i disposicions concordants i 
complementàries, fins a un màxim de 15025, 30 Euros. 
 
2.Les infraccions, als efectes d'esta Ordenança,  es classifiquen en Lleus, Greus 
i Molt Greus. 
 
3.Les sancions a les infraccions d'esta Ordenança classificades en l'apartat 
anterior  s'executaran tenint en compte la Llei 4/1.994 de 8 de juliol, de la 
Generalitat Valenciana, amb la multa de la següent quantia: 
 

Infraccions lleus: fins a 60,10 Euros 
Infraccions greus: fins a 601,01 Euros 
Infraccions molt greus: fins a 6010,12 Euros. 
 

4.En la imposició de sancions es tindran en compte, per a guardar la quantia de 
les multes i la imposició de les sancions accessòries, els següents criteris: 
 

a)Ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici al cometre la infracció. 
b)La transcendència social o sanitària i 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  de requeriments previs. 
 

5.Les infraccions prescriuran: en el termini de 2 mesos si són lleus, d'1 any si 
són greus i de 2 anys si són molt greus. La prescripció s'interromprà des del 
moment en què s'inicie el procediment. El termini tornarà a córrer si l'expedient 
quedara paralitzat més de 6 mesos per causa no imputable a la persona 
subjecta al procediment. 
 
6.Són infraccions lleus: 
 

1.- No adoptar  les mesures oportunes  a fi d'impedir que els animals de 
companyia embruten les vies o espais públics. 
2.- La possessió d'un animal sense complir el calendari de vacunacions i 
tractaments obligatoris. 
3.- La circulació  d'animals per les vies públiques que no porten el 
corresponent collar i que no vagen conduïts per mitjà de corretja o semblant, 
i no porten boç, en cas de conéixer la seua perillositat. 
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4.- La presència d'animals dins d'espais on estiga prohibida expressament i 
assenyalada la seua prohibició. 
5.- La tinença d'animals en vivendes o instal·lacions en males condicions 
higièniques que atempten contra la salut pública o que ocasionen molèsties 
al veïnat. 
6.- La venda d'animals a menors de 18 anys sense l'autorització de qui tinga 
la pàtria potestat o custòdia. 
7.- La presència d'animals en tota classe de locals destinats a la fabricació, 
venda, magatzem, transport o manipulació d'aliments. 
8.- No arreplegar les defecacions de l'animal fetes  en la via pública. 

 
7.-Són infraccions greus: 
 

 1.- Cometre la mateixa falta lleu però sense que hi haja continuïtat. 
 2.- L'abandó d'animals pels seus posseïdors i mantindre  en instal·lacions o 
llocs insans o insalubres. 
 3.- La venda d'animals en centres no autoritzats per part de l'administració. 
 4.- Utilitzar  en el sacrifici d'animals tècniques distintes de les autoritzades 
per la legislació vigent. 
 5.- La no comunicació de brots epizoótics pels propietaris de residències 
d'animals o de centres d'ensinistrament. 
 6.- Alimentar als animals amb restes d'altres animals morts que no hagen 
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.- Incitar els animals a cometre i/o llançar-se contra persones o vehicles 
de qualsevol tipus. 

 
8.- Són infraccions molt greus: 
 

 1.- Cometre continuadament la mateixa falta greu o diverses faltes. 
 2.- Maltractar o agredir físicament a animals o sotmetre'ls a qualsevol 
pràctica que supose patiment o danys injustificats, així com no facilitar-los 
aliments ni aigua. 
 3.- La celebració d'espectacles o altres activitats en què els animals 
resulten danyats o siguen objecte de tractes indignes o de manipulació 
prohibida. 
 4.- Subministrar als animals alimentació i medicaments que continguen 
substàncies que els ocasions patiment o dany innecessari. 
 5.- L'experimentació, no regulada i autoritzada per l'administració 
competent, amb animals que supose la utilització de tècniques invasores o 
generadores de patiment. 
 6.- Organitzar baralles  entre animals. 
 7.- Soltar espècies d'animals no autòctons que puguen suposar un fort 
impacte per a l'ecosistema. 
 8.- La no retirada de l'animal del centre  d'arreplegada d'animals  en el 
moment que el centre  notifique al seu propietari l'arreplegada de l'animal. 
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Article 24.- 
 
1.L'Ajuntament  podrà retirar els animals objecte de protecció, sempre que hi 
haja indicis  d'infracció de dites disposicions amb caràcter preventiu 
 
2. L'Ajuntament també podrà retirar els animals quan s'incomplisquen els 
principis bàsics de respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat dels animals. 
 
 

Capítol Sèptim.- Legislació Complementària 

 
Article 25.- El no disposat en esta Ordenança es regirà per la Llei 4/1.994 de 8 
de juliol de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de 
Companyia, Llei 50/1.999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d'Animals Potencialment Perillosos, Decret 145/2.000 de 26 de setembre 
del Govern Valencià, pel qual es regula a la Comunitat Valenciana, la tinença 
d'animals potencialment perillosos, i la altres legislació autonòmica i estatal 
aplicable. Aprovat pel Ple de l’Ajuntament en el dia 26/10/2011. 
 
 


