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Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions
que estimen oportunes.
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentaren
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat,
que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
Quart. Facultar al senyor Alcalde-President, per a
subscriure els documents relacionats amb este assumpte.»
Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
podrà interposar pels interessats recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de
l’endemà al de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de
València.
Gata de Gorgos, 16 de novembre de 2009.
L’Alcaldessa, Ana Maria Soler Oliver.
*0927470*

EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini
d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu
l’Acord plenari provisional de l’Ajuntament de 30 de setembre
de 2009 sobre la modificació de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de la taxa per utilitzacions privatives o
aprofitaments especials per entrada de vehicles a través de
les voreres o guals permanents i reserva de vía pública per
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol classe, el text íntegre de la qual es fa públic en
compliment de l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/
2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, aplicant-se a partir del
primer dia de l’any 2010:
«Primer. Aprovar la modificació de L’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per utilitzacions privatives o
aprofitaments especials per entrada de vehicles a través de
les voreres o guals permanents i reserva de vía pública per
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol classe, en la forma en que ha sigut redactada
tal como consta en el expedient., per tant l’article 6 de la
citada Ordenança quedarà redactat de la següent manera:
«Article 6º.- Quota tributària.
1.- Entrada de vehicles per a aparcament quan la
reserva siga inferior o igual a 3 metres lineals:
1.1 Fins 3 vehicles 120 euros/any
1.2 De 4 a 10 vehicles 200 euros/any
1.3 De 11 a 20 vehicles 300 euros/any
1.4 Mes de 21 vehicles 400 euros/any
Per al còmput del nombre de vehicles, s’estarà al
nombre màxim de places que puguen abarcar el Local o
espai d’aparcament.
Si la reserva supera els 4 metres lineals, la tarifa
aplicada s’incrementarà per cada metre o fracció en 35
euros, a l’assenyalada en l’apartat anterior.
2.- Reserva vía pública per a càrrega i descàrrega, 50
euros/any per metre lineal (màxim huit hores en un o dos
períodes).
3. Alta o autorització de llicència: 30 euros.
4. Gastos d’immobilització o trasllat de vehicles. En els
casos d’immobilització de vehicles i retirada, les quantitats a
les que al·ludeix la Ordenança seran de 40 euros i 80 euros
respectivament.»
Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat
preceptiva, mitjançant exposició en el tauler d’ anuncis d’este
Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini
de trenta días hàbils, dintre dels quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen
oportunes.
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentaren
reclamacions l’expedient, en el termini anteriorment indicat,
que l’acord es definitiu, en base l’ article 17.3 del Text Refós
de la Llei Reguladora de las Hisendes locals.
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Quart. Facultar a l’Alcaldessa, per a subscriure els
documents relacionats amb este assumpte.»
Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
podrà interposar pels interessats recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de
l’endemà al de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de
València.
Gata de Gorgos, 16 de novembre de 2009.
L’Alcaldessa, Ana Maria Soler Oliver.
*0927471*

EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini
d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu
l’acord plenari inicial de data 30 de setembre del 2009
aprovatori del reglament municipal regulador de la tinença i
protecció d’animals de companyia, el text íntegre del qual es
fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del
que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local:
«Primer: Aprovar inicialment el reglament municipal
regulador de la tinença i protecció d’animals, en els propis
termes que es deriven del text incorporat a l’expedient:
«Reglament municipal regulador de la tinença i protecció
d’animals
Exposició de motius.
Les persones i l’animal han conviscut des de temps
immemorials. Alguns dels animals domesticats van arribar a
viure davall el mateix sostre i van passar a ser denominats
animals de companyia. A pesar de la seua important labor
social, la seua presència en el nucli urbà i en les afores de les
ciutats, així com la relació que poden arribar a establir amb
terceres persones o altres animals pot plantejar problemes
higiènic sanitaris, mediambientals o ser causa de conflictes.
D’altra banda, els animals tenen dret a ser protegits i
rebre un tracte digne, tenint en compte que la societat, ara
més que mai, comença a conscienciar-se del respecte que
mereixen tots els sers vius.
Per a donar cabuda a unes situacions i altres, i ordenarles de manera que la convivència i interacció entre ambdós
no supose cap conflicte, l’Ajuntament de Gorgos ha elaborat
l’ordenança següent:
Títol I.- objecte i àmbit d’aplicació.
Article 1.- Esta Ordenança té com a objecte regular les
interrelacions entre les persones i els animals de companyia
compatibilitzant-los amb la higiene, la salut pública, i la
seguretat de les persones i béns i, finalment, garantint la
protecció deguda i el bon tracte cap als animals.
Amb esta intenció, l’Ordenança té en compte les
molèsties i perills que poden ocasionar els animals i el gran
valor de la seua companyia per a un elevat nombre de
persones; tal és el cas dels gossos-guia per a invidents,
gossos de salvament i altres activitats esportives o de
recreació que l’animal domèstic realitza.
Article 2.- Estaran subjectes a obtenció prèvia de la
llicència municipal, en els termes que determina el Reglament
d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, així
com la Llei 4/1994 i Decret 158/1996 de 13 d’agost que la
desenrotlla, de la Generalitat Valenciana sobre protecció
d’animals de companyia, les activitats següents:
a) Establiments hípics que alberguen cavalls per a la
pràctica de l’equitació amb fins esportius, terapèutics,
recreatius o turístics.
b) Els centres per al cuidat d’animals de companyia i els
destinats a la reproducció, allotjament temporal o permanent
i/o subministrament d’animals per a viure en domesticitat en
les llars, principalment gossos, gats i aus, així com altres
cànids destinats a la caça i a l’esport i que es dividixen en:
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- Llocs de cria: per a la reproducció i subministrament
d’animals a tercers.
- Residències: establiments destinats a allotjar animals
de forma temporal.
- Gossades o gosseres: establiments destinats a tindre
animals per a la caça.
c) entitats o agrupacions diverses no compreses entre
les citades anteriorment. Es dividixen en:
- Zoos ambulants, circs i entitats semblants.
- Botigues per a la venda d’animals d’aquari i terrari: com
a peixos, serps, aràcnids...
Article 3.- L’àmbit d’aplicació se circumscriu al terme
municipal de Gata de Gorgos i afectarà tota persona física o
jurídica en qualitat de propietari, venedor, cuidador,
ensinistrador, domador, encarregat, membre d’associacions
protectores d’animals, membre de societat de columbicultura,
ornitologia i semblants, així com a qualsevol altra persona
que es relacione amb els animals de forma permanent,
ocasional o accidental.
Article 4.- La competència funcional d’esta matèria
queda atribuïda a l’Alcaldia, sense perjuí de què corresponga
concurrentment a la Regidoria de Medi Ambient o altres
regidories.
Títol II.- Sobre la tinença d’animals.
Capítol I.- Normes de caràcter general.
Article 5.- a) Són animals de companyia els que es crien
i reproduïxen amb la finalitat de viure amb persones, ja siga
amb fins educatius, socials o lúdics.
b) Esta Ordenança serà aplicable a tots els artròpodes,
amfibis, peixos, rèptils, aus i mamífers de companyia la
comercialització o dels quals tinença no estiga prohibida per
la normativa vigent. Especialment s’aplicarà a les races de
gossos i gats.
c) Queden exclosos de l’aplicació d’esta Ordenança els
animals d’experimentació la protecció dels quals estiga regulada per les lleis espanyoles o les normes comunitàries, i els
que es crien per a obtindre treball, carn, pell o algun altre
producte útil a l’home.
Article 6.- Amb caràcter general s’autoritza la tinença
d’animals de companyia en domicilis particulars, sempre que
les condicions higièniques de l’allotjament ho permeten i no
es produïsquen situacions de perill o incomoditat per als
veïns, per a altres persones en general, o per al propi animal.
Article 7.- La criança domèstica per al consum familiar
d’aus de corral, conills, i altres animals semblants en terrasses
o patis de domicilis particulars, queda condicionada a les
circumstàncies de l’allotjament.
Les instal·lacions, el nombre d’animals i les condicions
sanitàries han de ser adequats, tant en l’aspecte higiènic
sanitari, com per inexistència de molèsties ni perills per als
veïns o altres persones.
Article 8.- Queda prohibida la tinença d’animals
salvatges. En cas de possessió d’espècies protegides o
d’animals no domèstics, l’autoritat municipal podrà decretar
el decomís dels mateixos.
Apartat A: Identificació d’Animals
Article 9.- La circulació dels gossos dins del terme
municipal de Gata de Gorgos només es permetrà als que
vagen previstos dels elements següents:
a) Número d’inscripció en el cens municipal i xip
identificatiu.
b) Medalla que acredite, per a l’any en curs, que el gos
circule en les condicions sanitàries reglamentàriament
establides.
2.- Queda expressament prohibida la circulació de
gossos o qualsevol altre animal de companyia, encara que
siguen conduïts pel seu amo per mitjà de collar, en els llocs
següents:
a) en tots els edificis públics, destinats a l’ús o servici
públic, siga quin siga este.
b) En les zones públiques enjardinades formades per
praderies de gespa o tanques amb plantes ornamentals.
3.- Hauran de circular amb boç aquells la perillositat dels
quals siga raonablement previsible donada la seua naturalesa
i característiques.
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4.- En cap cas els gossos podran estar solts en jardins,
places, parcs, carrers i espais pertanyents al domini públic.
5.- Els propietaris o posseïdors dels animals seran els
responsables de l’incompliment d’estes normes havent
d’exhibir, a requeriment de la Policia Local, els documents
acreditatius de la seua identitat així com els de l’animal de
companyia prestant la seua col·laboració i facilitant totes les
dades que li siguen interessats, a este efecte se li atorgarà
l’oportú termini.
6.- La tècnica per a la identificació haurà de ser innòcua
per a l’animal i no comprometre el seu benestar, pel que la
seua aplicació haurà de ser realitzada davall la supervisió
d’un facultatiu veterinari.
Article 10.1.- L’Ajuntament de Gata de Gorgos crearà dos Censos
per al registre dels gossos en el seu terme municipal i els
propietaris dels mateixos tenen l’obligació de registrar-los.
A este efecte deuran facilitar les dades següents:
- Numere del Xip (per a gossos).
- Espècie
- Raça
- Data de naixement
- Nom
- Sexe
- Color
- Domicili habitual de l’animal
- Nom del propietari i D.N.I.
- Domicili del propietari i telèfon
- Data de vacunació.
En el cas que el propietari siga diferent del posseïdor, en
el cens s’inclouran també les dades d’este últim.
Serà obligatori per al censat de l’animal el que estiga
oportunament vacunat, per al que s’haurà d’aportar la targeta
o cartilla sanitària. En cas de ser menor de 6 mesos s’aportarà
quan este siga vacunat.
2.- Aquells gossos no censats tindran la consideració de
gossos o gats vagabunds si circularen lliurement, actuant-se
segons allò que s’ha previngut en l’article 3.
3.- Tot propietari de gos haurà de conservar a disposició
dels agents municipals el resguard acreditatiu del registre i la
cartilla sanitària de l’animal.
4.- Les baixes per mort o desaparició dels animals
censats, seran comunicats pels propietaris o posseïdors dels
mateixos al Servici municipal corresponent o clínica veterinària
concertada per l’Ajuntament, en el termini màxim d’un mes a
comptar que aquella es produïra, acompanyant a este efecte
la Targeta o Cartilla Sanitària de l’animal.
5.- Els propietaris o posseïdors d’animals censats que
canvien de domicili o transferisquen la possessió de l’animal
ho comunicaran en el termini màxim d’un mes al Servici
municipal corresponent o clínica veterinària concertada per
l’Ajuntament.
6.- Davant de la pèrdua de la medalla d’identificació de
vacunació antiràbica podrà demostrar la vacunació anual per
mitjà de cartilla sanitària de l’animal, i en cas de pèrdua d’esta
última, el propietari haurà d’interessar l’expedició d’una nova
cartilla en el termini màxim de deu dies.
7.-Davant de la perduda del xip identificatiu per l’agressió
d’un altre animal, el propietari haurà d’interessar l’implante
d’un nou, en el termini màxim de 15 dies.
Article 11.- Animals Potencialment Perillosos
1. La tinença d’animals potencialment perillosos per
persones que residisquen o que exercisquen una activitat de
comerç o ensinistrament en esta entitat local, requerirà la
prèvia obtenció de llicència municipal.
2. La sol·licitud de llicència es presentarà pel/la interessat/
da en el Registre General de l’Ajuntament, prèviament a
l’adquisició, possessió o custòdia de l’animal, llevat que la
seua tinença fóra anterior a l’entrada en vigor de la present
Ordenança o en els supòsits de canvi de residència del seu
responsable.
Junt amb la sol·licitud, en la que s’identificarà clarament
a l’animal per a la tinença de la qual es requerix la llicència,
el/la interessat/da haurà de presentar la següent
documentació, en original o còpia autenticada:
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a) Document nacional d’identitat, passaport o targeta
d’estranger del sol·licitant, quan es tracte de persones físiques
o empresaris individuals, o del representant legal, quan es
tracte de persones jurídiques.
b) Escriptura de poder de representació suficient, si
s’actua en representació d’una altra persona.
c) Escriptura de constitució d’entitat jurídica i número
d’identificació fiscal.
d) Declaració responsable davant de notari, autoritat
judicial o administrativa de no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l’animal, així com de no haver
sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença
d’animals.
e) Certificat de capacitació expedit o homologat per
l’Administració autonòmica en el cas d’ensinistradors.
f) Certificat de la declaració i registre com a Nucli
Zoològic per l’Administració autonòmica, per a les persones
titulars d’establiments dedicats a la cria o venda d’animals,
residències, escoles d’ensinistrament i la resta d’instal·lacions
per al manteniment temporal d’animals.
g) En el supòsit de persones, establiments o associacions
dedicats a l’ensinistrament, cria, venda, residència o
manteniment temporal d’animals, hauran d’aportar
l’acreditació de la llicència Municipal d’Activitat corresponent.
h) Localització dels locals o vivendes que hauran
d’albergar als animals, amb indicació de les mesures de
seguretat adoptades.
i) Certificat d’antecedents penals.
j) Certificat d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals
d’estes característiques, expedit per psicòleg col·legiat.
k) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser
causats pels seus animals, per la quantia mínima de
150.000,00 euros.
l) Si el sol·licitant està ja en possessió d’un animal,
haurà d’aportar la fitxa o document d’identificació
reglamentària, la cartilla sanitària actualitzada, certificat
veterinari d’esterilització, si és el cas, i declaració responsable dels antecedents d’agressions o violència amb persones
o altres animals en què haja incorregut.
3. Admesa la sol·licitud i a la vista de la documentació
presentada, l’òrgan competent per a resoldre podrà realitzar
totes les diligències que estime necessàries amb vista a
verificar el compliment dels requisits pel sol·licitant, bé
requerint a l’interessat l’ampliació, millora o aclariment de la
documentació aportada, o bé sol·licitant informes o dictàmens
als tècnics o organismes competents en cada cas.
4. Es comprovarà la idoneïtat i seguretat dels locals o
vivendes que hauran d’albergar als animals, per mitjà de la
supervisió dels servicis tècnics de l’Ajuntament. El facultatiu
competent consignarà els resultats de la seua inspecció
expedint un informe que descriga la situació de l’immoble i,
si és el cas, les mesures de seguretat que siga necessari
adoptar en el mateix i el termini per a la seua execució.
Del dit informe es traslladarà a l’interessat perquè execute
les obres precises o adopte les mesures consignades en
l’informe tècnic, en el terme que en el mateix s’establisca,
decretant-se la suspensió del termini per a dictar la resolució
fins que se certifique el seu compliment.
5. Correspon a l’Alcaldia, a la vista de l’expedient
tramitat, resoldre, de forma motivada, sobre la concessió o
denegació de la llicència. La dita resolució haurà de notificarse a l’interessat en el termini màxim d’un mes, comptat des
de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el
registre de l’Ajuntament. Cada llicència expedida serà registrada i dotada d’un número identificatiu.
6. Si es denegara la llicència a un sol·licitant que
estiguera en possessió d’un animal potencialment perillós,
en la mateixa resolució denegatòria s’acordarà l’obligació del
seu tenidor d’entregar-lo immediatament en depòsit en les
instal·lacions d’arreplegada d’animals abandonats que
dispose l’Ajuntament. En el termini de 15 dies des del seu
entrega, el responsable de l’animal haurà de comunicar de
forma expressa la persona o entitat, titular en tot cas de la
llicència corresponent, a la que es farà entrega de l’animal,
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previ abonament dels gastos que haja originat la seua
atenció i manteniment. Transcorregut el dit termini sense que
el propietari efectue cap comunicació, l’Ajuntament donarà a
l’animal el tractament corresponent a un animal abandonat.
7. La llicència administrativa per a la possessió d’animals
perillosos haurà de renovar-se abans de transcorreguts tres
anys des de la data d’expedició.
Article 12.- Sense perjuí del funcionament d’altres registres o censos municipals d’animals de companyia, este
Ajuntament disposarà d’un registre especial destinat a la
inscripció de tots els Animals Potencialment Perillosos que
residisquen en este municipi.
2. Incumbix als titulars de les llicències regulades en
l’article anterior, l’obligació de sol·licitar la inscripció en el
Registre d’Animals Potencialment Perillosos d’este municipi,
dels animals que es troben davall la seua custòdia, dins dels
quinze dies següents a la data en què haja obtingut la
corresponent llicència de l’Administració competent, o bé, en
idèntic termini, des que es troben davall la seua custòdia
animals d’obligada inscripció.
Així mateix, en el termini màxim de 15 dies, els responsables d’animals inscrits en el Registre, hauran de comunicar qualsevol canvi de residència permanent o per més de
tres mesos, l’esterilització, malaltia o mort de l’animal, així
com qualsevol incidència ressenyable en relació amb el
comportament o situació de l’animal; sense perjuí que
l’Administració, d’ofici, practique l’anotació de les
circumstàncies que tinga coneixement pels seus mitjans, per
comunicació d’altres autoritats o per denúncia de particulars.
3. En el Registre Municipal d’Animals Potencialment
Perillosos, que es classificarà per espècies, es faran constar
les dades següents:
A) Dades personals del tenidor:
Nom i cognoms o raó social
D.N.I. o C.I.F.
Domicili
Títol o activitat per la qual està en possessió de l’animal
(propietari, criador, tenidor, importador, etc.)
Número de llicència i data d’expedició.
B) Dades de l’animal:
a) Dades identificatives
Tipus d’animal i raça
Nom
Data de naixement
Sexe
Color
Signes particulars (taques, marques, cicatrius, etc.)
Codi d’identificació i zona d’aplicació.
b) Lloc habitual de residència
c) Destí de l’animal (companyia, guarda o vigilància,
protecció, defensa, maneig de bestiar, caça, etc.)
C) Incidències:
a) Qualsevol incident produït per l’animal al llarg de la
seua vida, ja siguen declarats pel sol·licitant de la inscripció
o coneguts per l’Ajuntament a través d’autoritats
administratives o judicials, o per denúncia de particulars.
b) Comunicacions presentades per les entitats
organitzadores d’exposicions de races canines sobre exclusió
de l’animal per demostrar actituds agressives o perilloses.
c) Comunicacions rebudes sobre la venda, traspàs,
donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal, indicant, si és el
cas, el nom del nou tenidor.
d) Comunicacions rebudes sobre el trasllat de l’animal
a una altra Comunitat Autònoma, siga amb caràcter permanent
o per període superior a tres mesos.
e) Certificat de sanitat animal expedit per l’autoritat
competent, que acredite, amb periodicitat anual, la situació
sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o trastorns
que ho facen especialment perillós, amb indicació de l’autoritat
que l’expedix.
f) Tipus d’ensinistrament rebut per l’animal i identificació
de l’ensinistrador.
g) L’esterilització de l’animal, amb indicació de si és
voluntària, a petició del titular o tenidor de l’animal, o
obligatòria, amb indicació de l’autoritat administrativa o judi-

boletín oficial de la provincia - alicante, 27 noviembre 2009 - n.º 227

cial que va dictar el mandat o resolució; així com el nom del
veterinari que la va practicar.
h) Mort de l’animal, ja siga natural o per sacrifici certificat
per veterinari o autoritat competent, amb indicació, en ambdós
casos, de les causes que la van provocar.
Amb la mort de l’animal es procedirà a tancar la seua
fitxa del Registre.
4. Totes les altes, baixes o incidències que s’inscriguen
en el Registre Municipal, seran immediatament comunicades
al Registre Central informatitzat dependent de la Comunitat
Autònoma. Tot això sense perjuí que es notifiquen
immediatament a les autoritats administratives o judicials
competents, qualsevol incidència o capítol de violència que
conste en el Registre per a la seua valoració, i si és el cas,
adopció de les mesures cautelars o preventives que s’estimen
necessàries.
Article 13.- Els posseïdors dels animals potencialment
perillosos hauran d’omplir, baix la supervisió del facultatiu
veterinari que realitze la identificació, una fitxa, facilitada pel
dit facultatiu, que inclourà el contingut establit en l’article
12.3.A i B) anterior.
Article 14.- 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, col·laborarà amb l’Ajuntament en el
censat dels animals que venguen, tracten o donen i a
mantindre actualitzada la informació relativa a l’animal.
Article 15.- Els censos elaborats estaran a disposició de
l’Alcaldia o Regidoria competent i de les associacions protectores i de defensa dels animals legalment constituïdes,
sempre baix el compliment i els límits que pogueren derivarse d’allò que s’ha establit per la legislació vigent en matèria
de protecció de dades o altres.
Article 16.- Els que cediren o vengueren algun animal
potencialment perillós estan obligats a comunicar-ho a la
Regidoria competent, dins del termini de quinze (15) dies,
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 17.- Els propietaris d’animals potencialment
perillosos o posseïdors dels mateixos que canvien de domicili,
ho comunicaran en el termini de quinze (15) dies a l’oficina
del cens, indicant el domicili nou, amb referència expressa al
número d’identificació censal i el número d’identificació de
l’animal.
Article 18.- Les baixes per mort o desaparició dels
animals potencialment perillosos seran comunicades pels
seus propietaris o posseïdors a les oficines del cens en el
termini de quinze (15) dies a comptar del moment de la mort,
acompanyant a este efecte el número d’identificació censal
de l’animal i una declaració justificativa de la seua mort.
Capítol II.- Normes higiènic sanitàries.
Article 19.- Els propietaris d’animals de companyia
estan obligats a proporcionar-los l’alimentació i les cures
corresponents, tant en tractaments preventius de malalties
com en cures necessàries per a la seua salut així com les que
dispose l’autoritat municipal.
Deuran també facilitar-los un allotjament d’acord amb
les exigències pròpies de la seua espècie.
Article 20.- La pujada o baixada d’animals de companyia
en aparells elevadors, si així ho exigiren, es farà sempre no
coincidint amb la utilització de l’aparell per altres persones.
En tot cas es respectaran les normes internes de convivència
de cada comunitat de propietaris, que no podran ser
discriminatòries amb els propietaris d’animals.
Article 21.- De les agressions.
1) Els animals que hagen causat lesions a persones o a
altres animals, així com tots aquells que siguen sospitosos
de patir malalties contagioses, hauran de ser sotmesos
immediatament a control veterinari durant el termini que
establisca la llei. El compliment d’este precepte recaurà tant
sobre el propietari com sobre qualsevol persona que, en
absència d’este, tinga coneixement dels fets.
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2) El propietari, criador o tenidor d’un animal, que
agreda a persones o animals causant-los ferides de mos
serà responsable que l’animal afectat siga sotmés al
reconeixement d’un veterinari, com a mínim en dues (2)
ocasions dins dels deu (10) dies següents al moment en què
es va produir la mos i el seu incompliment serà considerat
com a infracció greu. El veterinari haurà de redactar i entregar un informe al propietari, que al seu torn ho remetrà al
RIVIA (Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal)
així com a qualsevol organisme competent en la matèria, en
l’inexcusable termini de quinze (15) dies.
3) Les persones mossegades o lesionades per un
animal, donaran immediatament compte d’això a les autoritats
sanitàries municipals. Per la seua banda, els propietaris de
l’agressor estan obligats a facilitar les dades de l’animal, tant
a la persona agredida o als seus representants legals, com
a les autoritats competents que ho sol·liciten.
4) Els gastos que s’ocasionen pel control dels animals
i la seua possible retenció, seran satisfets pels propietaris
dels mateixos.
Article 22.- Quan un animal siga internat en un centre
per mandat de l’autoritat competent, en l’orde d’ingrés haurà
de precisar-se el temps d’observació a què haurà de ser
sotmés, respectant un mínim de deu (10) dies. També haurà
de precisar-se la causa de l’ingrés, indicant, a més, a càrrec
de qui se satisfaran els gastos que per tals causes s’originen.
Si transcorregut més d’un mes des de l’internament de
l’animal este no haguera sigut arreplegat pel seu propietari,
a pesar d’haver sigut requerit per a això, es procedirà excepte orde contrària- en la forma prevista en l’article 55.
Article 23.- Del sacrifici dels animals malalts: Els animals
afectats per malalties sospitoses de perill transmissible a les
persones i els que patisquen afeccions cròniques incurables
en les mateixes condicions, hauran de ser sacrificats per
procediments que ocasionen la mort sense patiment.
Article 24.- El trasllat d’animals haurà de realitzar-se tan
ràpid com siga possible, en habitacles especialment
concebuts i adaptats a les característiques físiques i de
comportament de l’animal, amb espai suficient que li assegure
la deguda protecció contra colps i condicions climatològiques
adverses.
Els habitacles hauran de mantindre unes bones
condicions higiènics-sanitàries, havent d’estar totalment
desinsectats i desinfectats. En l’exterior portaran visible una
indicació que conté animals vius.
Durant el transport i l’espera, els animals seran abeurats
i rebran alimentació a intervals convenients.
La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de
forma adequada. En tot cas, es complirà amb allò que s’ha
establit per la normativa europea a este respecte i la derivada
dels tractats internacionals subscrits pel nostre país en esta
matèria.
Article 25.- Dels animals morts:
a) El departament corresponent procedirà a arreplegarlos i inhumar-los d’acord amb el que disposa la normativa
sanitària. El particular que faça ús d’este servici estarà
obligat a satisfer la taxa que corresponga segons l’Ordenança
Fiscal aplicable, excepte en el cas de les societats protectores d’animals legalment reconegudes.
b) Queda prohibit l’abandó d’animals morts sobre
qualsevol classe de terreny. Este fet –Contravenint el que
establix el present article- serà considerat com a infracció
contra la salut pública i sancionat d’acord amb el que preveu
estes Ordenances per a les infraccions greus.
Article 26.- El servici de cens, vigilància, inspecció,
autorització i arreplegada d’animals abandonats i arreplegada
de cadàvers, podrà ser objecte d’una taxa fiscal.
Apartat A. Sobre la tinença d’animals en vivendes.
Article 27.- Respecte a la tinença d’animals
potencialment perillosos caldrà ajustar-se al que establix la
Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre i al que disposa el
Decret 145/2000, de 26 de setembre del Govern Valencià,
Decret 287/2002, i Decret 1570/2007 de 30 de novembre així
com a aquella normativa que els desenrotlle, complemente
o modifique.
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Article 28.- La tinença d’animals en vivendes quedarà
condicionada que les circumstàncies higiènic sanitàries del
seu allotjament siguen òptimes.
Article 29.- Es prohibix la permanència continuada de
gossos, gats o qualsevol animal en les terrasses i balcons
dels pisos. Els propietaris podran ser denunciats si el gos
lladra o el gat maula habitualment durant la nit.
També podran ser-ho si l’animal roman a la intempèrie
en condicions climatològiques adverses o si el seu lloc de
refugi les empitjora.
Article 30.- L’autoritat competent, amb un informe previ
realitzat després de les visites domiciliàries pertinents, podrà
decidir que no és tolerable l’estada d’animals en una vivenda
o local en els casos següents:
- Riscos de caràcter sanitari.
- Molèsties als veïns que no siguen les derivades de
l’existència del propi animal.
- Greu o persistent incompliment per part dels seus
propietaris de les obligacions establides en la legislació
vigent o les normes acordades en la Comunitat de veïns.
- Maltractaments.
- Condicions de la vivenda inadequades per a tal fi.
- Excés de número o biomassa dels animals respecte a
la vivenda.
- Una altra causa semblant.
Si l’informe és desfavorable, els amos dels animals
hauran de procedir al seu desallotjament i, si no ho feren
voluntàriament, l’Administració Municipal podrà disposar el
trasllat dels animals a un establiment adequat, a costa dels
propietaris. Així mateix, podrà adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària sense perjuí de la responsabilitat
que procedira per desobediència a l’autoritat.
Article 31.- Els animals els amos dels quals siguen
denunciats per causar-los maltractaments o per tindre’ls en
llocs que no reunisquen les condicions imposades per les
normes sanitàries o de protecció animal, podran ser decomissats
si el seu propietari o persona de qui depenguen no adoptaren les
mesures oportunes per a cessar en tal situació.
Article 32.- En el cas de greu o persistent incompliment
per part dels propietaris de les obligacions establides en els
anteriors articles d’este capítol, l’Administració Municipal
podrà disposar el trasllat dels animals a un establiment
adequat i adoptar qualsevol altra mesura addicional
necessària.
Capítol III.- Normes específiques per a gossos.
Article 33.- Són aplicables als gossos les normes de
caràcter general que s’apliquen a tots els animals.
Apartat A: Normes higiènic sanitàries
Article 34.- Els gossos hauran de ser vacunats amb la
periodicitat que marca la llei en les dates fixades a este
efecte, fent-se constar la data del compliment d’esta obligació
en el seu document de control sanitari. En els casos de
declaració d’epizoòties (malaltia que s’estén a una o diverses
espècies dins d’una regió o país amb caràcter transitori), els
amos dels gossos compliran les disposicions preventives
que es dicten per les autoritats competents, així com les
prescripcions que ordene l’Alcaldia.
L’autoritat municipal -amb un informe previ veterinaridisposarà el sacrifici, sense cap indemnització, dels gossos
a qui s’haguera diagnosticat ràbia.
Article 35.- A petició del propietari i baix control veterinari,
l’observació antiràbica dels gossos agressors podrà fer-se
en el domicili del propietari, sempre que el gos estiguera
vacunat contra la ràbia i inclòs en el cens caní de l’any en
curs.
Article 36.- Els titulars els hauran de procurar l’aliment,
allotjament i cures adequades i els seus propietaris els
tindran, també, inscrits en el cens corresponent si foren,
d’acord amb la legislació vigent, considerats com a
potencialment perillosos.
Article 37.- Els gossos guardians hauran d’estar en tots
els casos baix vigilància dels seus amos o persones responsables i en recintes on no puguen causar dany a persones o
coses, havent d’advertir-se en lloc visible l’existència de gos
guardià.
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En tot cas, en els recintes oberts a la intempèrie
s’habilitarà una caseta que protegisca a l’animal de les
condicions climàtiques adverses.
El gos no podrà estar permanentment lligat i, en cas
d’estar subjecte, el sistema haurà de permetre-li llibertat de
moviments. Així mateix, disposarà d’un recipient de fàcil
accés amb aigua potable neta.
Apartat B: Presència de gossos en espais públics.
Article 38.- En els espais públics, els gossos aniran
subjectes per cadena i collar. L’autoritat municipal ordenarà
l’ús del boç quan les circumstàncies ho aconsellen i mentre
duren estes, serà obligatori l’ús del boç i corretja curta amb
un màxim de dos (2) metres i no extensible.
Hauran de circular amb una persona major d’edat amb
aptitud idònia per a exercir control sobre ells:
- Els gossos el pes dels quals excedisca dels vint-i-cinc
(25) quilograms.
- Aquells les característiques dels quals es
corresponguen amb totes o la majoria de què figuren en
l’annex II del Reial Decret 1570/07 de 30 de novembre llevat
que es tracte de gossos guia o de gossos d’assistència
acreditats en centres oficialment reconeguts, d’acord amb la
legislació autonòmica o, si és el cas, estatal, així com aquells
gossos que es troben en fase d’instrucció per a adquirir eixa
condició.
- Els que pertanguen a qualsevol de les races següents:
bullmastiff, fila brasileiro, rottweiler, dobermann, mastí
napolità, american staffordshire terrier, Staffordshire bull
terrier, dog argentí, pitbull, american pittbull terrier, bull
terrier, tussa inu (japonés), dog de Bordeus, gos de presa
canari i gos de presa mallorquí.
- Aquells en què la seua perillositat siga raonablement
previsible, donada la naturalesa i característiques del mateix.
- Quan el temperament de l’animal així ho aconselle i
sempre sota la responsabilitat de l’amo.
- Tots aquells que hagen mossegat a persones o animals.
Article 39.- Els establiments de tractament, cuidat o
allotjament de gossos disposaran obligatòriament de sales
d’espera, a fi que estos no romanguen en la via pública,
escales o altres dependències abans d’accedir a ells.
Article 40.- Els gossos-guia d’invidents podran viatjar en
els mitjans de transport públic i tindre accés als locals, llocs
i espectacles públics, sense pagament de suplements, quan
acompanyen l’invident a qui servixen de pigall, per la qual
cosa quedaran exempts d’allò que s’ha fixat en els sis (6)
articles següents, sempre que complisquen amb el que
disposa el Reial Decret de 7 de desembre de 1983.
Article 41.- 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 destinat en el
vehicle per a l’acomodament de l’animal.
En tot cas, podran ser traslladats en transport públic tots
aquells animals xicotets que viatgen dins de cistelles, gàbies
o semblants o en braços dels seus amos.
Article 42.- Els amos d’hotels, hostals, pensions, bars,
restaurants, cafeteries i semblants podran prohibir, al seu
criteri, l’entrada i permanència d’animals en els seus
establiments, assenyalant visiblement en l’entrada tal
prohibició. Dins del local, els gossos, estaran subjectes per
corretja o cadena i, quan procedisca, aniran proveïts del
corresponent boç.
Article 43.- Queda prohibida l’entrada de gossos, gats o
altres animals en els locals d’espectacles esportius i culturals,
excepte en aquells casos que, per especial naturalesa dels
mateixos, açò siga imprescindible. El seu incompliment
comportarà la sanció corresponent a una multa que podrà
oscil·lar entre els trenta (30,00 €) i els cent cinquanta (150,00
€) euros, tant per a l’amo o posseïdor de l’animal com per al
propietari del local que ho consentira.
Article 44.- Queda terminantment prohibida, per raons
d’higiene i seguretat i salubritat pública, l’accés, la circulació
o la permanència de gossos o altres animals en piscines
públiques, encara en el cas que vagen subjectes pels seus
amos o responsables.
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L’incompliment d’allò ací establit serà objecte d’una
sanció que constaria d’una multa que oscil·larà entre els
trenta (30,00 €) i els cent cinquanta (150,00 €) euros.
Article 45.- Queda expressament prohibida l’entrada
d’animals en qualsevol classe de locals destinats a la
fabricació, venda, emmagatzemament, transport o
manipulació d’aliments. Estos establiments, si disposen
d’espai interior o exterior adequat, podran col·locar una
barana amb anelles per a deixar subjectes als gossos o altres
animals mentre es fan les compres. Els posseïdors d’animals
que entren en estos establiments infringint esta norma, així
com els amos dels establiments que ho consenten, podran
ser sancionats amb una multa que oscil·larà entre els trenta
(30,00 €) i els cent cinquanta (150,00 €) euros.
Article 46.- Queda prohibida l’entrada d’animals en
àrees de jocs infantils i juvenils per raons d’higiene i salubritat
pública. El seu incompliment comportarà una sanció que
oscil·larà entre els trenta (30,00 €) i els cent cinquanta
(150,00 €) euros.
Article 47.- Quan, d’acord amb el que establixen els
articles precedents, no estiguera permés l’accés, circulació
o permanència d’animals en els llocs indicats, es requerirà a
l’amo o persona responsable de l’animal perquè ho retire,
sense perjuí de la responsabilitat en què poguera incórrer i
de la sanció a què en cas de considerar-se necessari per
l’autoritat competent, haguera lloc.
Article 48.- Queda prohibit deixar les deposicions fecals
dels animals en les vies i espais públics, en qualsevol lloc
destinat al trànsit de vianants, així com en jardins públics,
parcs o zones infantils, etc. Els propietaris dels animals són
responsables de l’eliminació de les mateixes.
Les deposicions s’arreplegaran en bosses adequades
que hauran de ser tancades i es depositaran en bosses de
fem domiciliari o en papereres públiques. L’Ajuntament
habilitarà, quan siga possible, llocs en zones públiques per
a les defecacions d’animals.
Article 49.- Queda prohibit alimentar els animals
abandonats, especialment gossos, gats i coloms, en propietats
alienes i zones públiques que específicament es determinen
basats en informes tècnics de les autoritats competents,
atenent a raons de seguretat i salut pública. En este supòsit
es procedirà al decomís dels aliments i de quants aquells
efectes s’utilitzen per a tal fi. En tot cas, l’alimentació destinada als animals en zones públiques serà sempre utilitzant
aliments secs, netejant posteriorment la zona afectada.
Article 50.- El transport d’animals en vehicles particulars
s’efectuarà de manera que no puga ser pertorbada l’acció del
conductor ni es comprometa la seguretat del trànsit. En cas
contrari podria ser objecte de sanció d’acord amb les normes
de trànsit.
Article 51.- 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-lo a la clínica veterinària més pròxima, si el propietari
de l’animal, en cas d’haver-l’hi, no es troba en el lloc de
l’accident. L’incompliment de l’ací establit seria considerat
com una infracció de tipus lleu.
Capítol IV.- De l’abandó d’animals.
Article 52.- Queda prohibit l’abandó d’animals en tot el
terme municipal, podent ser sancionat com a falta greu per
risc per a la salut pública. Els propietaris que no desitgen
continuar posseint-los hauran d’entregar-los en un centre
d’acollida, abonant les quotes corresponents pel dit concepte.
Article 53.- Es considerarà animal abandonat aquell que
no tinga amo ni domicili conegut, ni estiga censat o aquell que
circule sense ser conduït per una persona en el terme
municipal de Gata de Gorgos. No tindrà, no obstant això, tal
consideració el que camine al costat del seu amo, encara que
circumstancialment no vaja subjecte per corretja o cadena, si
circula amb collar o sistema d’identificació.
Article 54.- Els animals vagabunds, i els que sense serho, circulen per la localitat desproveïts de collar, seran
arreplegats i traslladats a un lloc establit a este efecte.
Allí seran mantinguts per un període d’observació de
deu (10) dies, excepte en els casos en què hi haja un voluntari
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per a acollir l’animal en el seu domicili en eixe període amb
la intenció de procedir a la seua posterior adopció legal. Si
l’animal porta identificació s’avisarà al propietari i este
disposarà des d’eixe moment d’un termini de deu (10) dies
per a recuperar-lo, abonant prèviament els gastos que
s’hagueren ocasionat per la seua atenció i manteniment.
Transcorregut el dit termini sense que el propietari
haguera retirat l’animal s’entendrà que ha sigut abandonat.
Els gastos d’atenció i manteniment ocasionats seran a càrrec
del propietari, amb independència de les sancions pertinents
que pogueren correspondre, les quals podran ser-li exigides
per la via de constrenyiment en cas d’impagament.
Article 55.- Els gossos que es consideren abandonats,
estiguen o no identificats, podran ser directament cedits en
adopció si hi ha un compromís de regularitzar la seua situació
sanitària i censal.
Aquells que no foren retirats ni adoptats, romandran en
el centre d’arreplegada d’animals contractat a este efecte per
l’Autoritat Municipal complint la seua normativa específica.
Article 56.- El servici d’arreplegada i retenció dels animals
abandonats podrà ser concertada amb la Conselleria
competent o amb associacions, empreses o entitats el fi de
la qual siga la protecció d’animals i que es troben legalment
constituïdes.
Títol III.- Establiments de venda i manteniment d’animals
de companyia.
Article 57.- Els establiments dedicats a la cria i/o venda
d’animals la comercialització de la qual estiga autoritzada
hauran de complir, sense perjuí de les altres disposicions
que els siguen aplicables, les normes següents:
a) Hauran d’estar registrats com a nucli zoològic en el
registre dependent de la Conselleria d’Agricultura, segons
disposa el Decret 158/96, de 13 d’agost, del Govern Valencià
i complir amb allò que s’ha disposat en ell.
b) Hauran de portar un registre que estarà a disposició
de l’Administració en què constaran les dades que
reglamentàriament s’establisquen (nom, CIF, domicili, número de registre de nucli zoològic d’origen de l’animal, raça,
edat i sexe de l’animal i codi d’identificació) i els controls
periòdics a què ha sigut sotmés l’animal.
c) Col·laboraran amb l’Ajuntament en el censat d’animals
que venguen.
Article 58.- Les residències, escoles d’ensinistrament,
dules, albergs, centres d’acollida i la resta d’instal·lacions
creades per al manteniment temporal dels animals de
companyia, requeriran per al seu funcionament, ser declarats
nuclis zoològics per la Conselleria competent i obtindre
llicència municipal d’obertura.
Article 59.- El propietari de l’animal omplirà, en el moment
de la cessió, una fitxa amb l’historial sanitari recent. Esta
haurà de ser rebuda pel representant del centre i estarà a
disposició de l’autoritat competent, sempre que esta la
requerisca.
Article 60.1. Les residències d’animals de companyia i la resta
d’instal·lacions de la mateixa classe, disposaran d’un servici
veterinari encarregat de vigilar i controlar l’estat físic dels
animals i dels tractaments que reben.
2. Serà obligació del servici veterinari del centre, vigilar
que els animals s’adapten a la seua nova situació, que
estiguen alimentats adequadament i no es donen
circumstàncies de risc, adoptant les mesures oportunes per
a evitar-los qualsevol tipus de dany.
3. Si un animal caiguera malalt, el centre ho comunicarà
immediatament al propietari o responsable del mateix, qui
podrà donar l’autorització per a un tractament veterinari o
arreplegar-ho. En cas de malalties greus o de no localitzar el
propietari s’adoptaran les mesures sanitàries que el veterinari
estime pertinents.
4. Els titulars de residències d’animals o instal·lacions
semblants prendran les mesures necessàries per a evitar
possibles contagis entre els animals allí residents i el malalt,
així com evitaran molèsties a les persones i riscos per a la
salut pública.
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Títol IV.- Sobre la protecció dels animals.
Article 61. - Són associacions de Protecció i defensa
dels Animals, les legalment constituïdes, sense fins de lucre
que tinguen per principal objecte la defensa i protecció dels
animals. Les dites associacions seran considerades com a
Societats d’Utilitat Pública i benèfic docents.
Amb elles es podrà convindre la realització d’activitats
encaminades a la protecció i defensa dels animals.
Article 62.- Es prohibeix:
a) El sacrifici dels animals amb patiments físics o psíquics,
sense necessitat o causa justificada.
b) Maltractar o colpejar els animals o sotmetre’ls a
qualsevol pràctica que els puga produir danys o patiments
innecessaris o injustificats.
c) Deixar-los en estat d’abandó en vivendes o solars
tancats.
d) Mantindre en instal·lacions indegudes des del punt de
vista higiènic sanitari o inadequades per a la pràctica de les
cures i l’atenció necessaris, d’acord amb les seues necessitats
etològiques, segons raça i espècie.
e) Practicar-los mutilacions, excepte les necessàries
controlades per veterinaris.
f) No subministrar-los l’alimentació necessària per al
seu normal desenrotllament.
g) Fer 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.
h) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que
continguen substàncies que puguen ocasionar-los patiments,
greus trastorns que alteren el seu desenrotllament fisiològic
natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris en
cas de necessitat.
i) Vendre’ls o donar-los per a l’experimentació a
laboratoris o clíniques sense el compliment de les garanties
previstes en la normativa vigent.
j) Vendre’ls o donar-los a menors de díhuit (18) anys i a
incapacitats sense l’autorització dels que tinguen la seua
pàtria potestat o custòdia.
k) Exercir la seua venda ambulant. La cria i
comercialització estarà emparada per les llicències i permisos corresponents.
l) La utilització d’animals de companyia en espectacles,
baralles, festes populars i altres activitats que impliquen
crueltat o mal tracte, puguen ocasionar-los la mort, patiments
o fer-los objecte de tractaments antinaturals o vexatoris.
m) La tinença d’animals en llocs on no es puga exercir
l’adequada atenció i vigilància.
n) Les accions i omissions tipificades en l’article 63
d’esta Ordenança.
o) 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 Reial Decret 1118/1989, de 14 de setembre, que
estaran sotmesos al règim d’autorització administrativa per
la Conselleria competent en matèria de caça i pesca. Es
considerarà fauna exòtica aquella que la àrea de distribució
natural no incloga parcial o totalment la península Ibèrica.
p) L’assistència sanitària als animals per part de persones no facultades, segons la legislació vigent.
q) Portar-los lligats a vehicles en marxa.
r) Organitzar baralles d’animals i, en general, incitar o
escometre’s els uns als altres o a llançar-se contra persones
o vehicles de qualsevol classe.
Títol V.- Infraccions i sancions.
Article 63.- De conformitat amb la Llei 4/1994, de 8 de
juliol, de la Generalitat Valenciana, les infraccions es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1. Són infraccions lleus:
a) La possessió de gossos no censats
b) No disposar dels arxius o de les fitxes clíniques dels
animals objecte de vacunació o de tractament obligatori o
que estos estiguen incomplets.
c) El transport d’animals amb vulneració dels requisits
establits en l’article 24.
d) La venda i donació a menors de díhuit (18) anys o
incapacitats sense l’autorització dels que tinguen la seua
pàtria potestat o custòdia.
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e) Deixar les deposicions fecals dels animals en les vies
i espais públics, en qualsevol lloc destinat al trànsit de
vianants, així com en jardins públics, parcs o zones infantils,
etc.
f) Qualsevol infracció a la present Ordenança que no
siga classificada com greu o molt greu.
2. Són infraccions greus:
a) La possessió d’animals d’espècies perilloses sense
autorització prèvia.
b) 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.
c) El manteniment dels animals sense l’alimentació
adequada o en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higiènic sanitari o inadequades per a la pràctica de les cures
i l’atenció necessàries d’acord amb les seues necessitats
etològiques, segons raça i espècie.
d) La no vacunació o la no realització de tractaments
obligatoris als animals de companyia.
e) L’incompliment per part dels establiments per al
manteniment temporal d’animals, cria o venda dels mateixos,
de qualsevol dels requisits i condicions establides per la
present Ordenança i normes de rang superior.
f) La filmació d’escenes amb animals que simulen
crueltat, maltractament o patiment, sense autorització prèvia
de l’òrgan competent de la Comunitat Valenciana.
g) L’incompliment de l’obligació d’identificar als animals,
tal com assenyala esta Ordenança en l’apartat a del Titule II
Cap I.
h) La reincidència en una infracció lleu.
3. Són infraccions molt greus:
a) El sacrifici d’animals amb patiments físics o psíquics,
sense necessitat o causa justificada.
b) Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques
als animals.
c) L’abandó dels animals.
d) La filmació d’escenes que comporten crueltat, maltractament
o patiment d’animals, quan el dany no siga simulat.
e) L’esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici
d’animals sense control veterinari.
f) La venda ambulant d’animals.
g) La cria i comercialització d’animals sense les llicències
i permisos corresponents.
h) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que
continguen substàncies que puguen ocasionar-los patiments,
greus trastorns que alteren el seu desenrotllament fisiològic
natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris en
cas de necessitat.
i) L’incompliment de l’article 5 de la Llei 4/1994, de 8 de
juliol, de la Generalitat Valenciana.
j) La utilització d’animals de companyia en espectacles,
baralles, festes populars, altres activitats que indiquen crueltat
o maltractament, podent ocasionar-los la mort, patiments o
fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris.
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.
k) La incitació als animals per a escometre contra
persones o altres animals, exceptuant els gossos de la
policia i els dels pastors.
l) L’assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a tals efectes per la legislació vigent.
m) La reincidència en una infracció greu.
Article 64.- Els propietaris d’animals que per qualsevol
circumstància i d’una manera freqüent, produïsquen molèsties
al veïnat, sense que prenguen les mesures oportunes per a
evitar-ho, seran sancionats amb multes entre trenta (30,00)
euros a tres-cents (300,00) euros i, en cas de reincidència,
els animals podran ser-los confiscats per l’autoritat, que
donaran als mateixos el destí que crega oportú.
Article 65.1. Les infraccions de la present Ordenança seran
sancionades amb multes de trenta (30,00) euros a díhuit mil
(18.000.00) euros.
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2. La resolució sancionadora podrà comportar la
confiscació dels animals objecte de la infracció.
3. Cometre alguna de les infraccions tipificades com
greus o molt greus podrà comportar la clausura temporal de
les instal·lacions, locals o establiments infractors per un
període de fins a cinc (5) anys.
4. Cometre infraccions greus o molt greus podrà comportar, també, la prohibició d’adquirir altres animals per un
termini d’entre un (1) i cinc (5) anys.
Article 66.1. Les infraccions anteriors se sancionaran de la manera següent:
a) Les lleus amb una multa de trenta (30,00) euros a siscents (600,00) euros.
b) Les greus amb una multa de sis-cents un (600,01)
euros a sis mil (6.000,00) euros.
c) Les molt greus amb una multa de sis mil amb un
(6.000,01) euros a díhuit mil (18.000,00) euros.
2. En la imposició de les sancions es tindran en compte,
per a graduar la quantia de les multes i la imposició de
sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social o sanitària i el perjuí causat
per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut
en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions,
així com la negligència intencionalitat de l’infractor.
d) L’incompliment reiterat de requeriments previs.
Article 67.- Les infraccions previstes en les presents
Ordenances prescriuran d’acord amb allò que s’ha establit
per a les faltes en el Codi Penal. El termini de prescripció
començarà a comptar també d’acord amb allò que s’ha
previst per a estes.
Article 68.- La imposició de qualsevol sanció prevista en
les presents Ordenances no exclou la responsabilitat civil o
penal, o de qualsevol tipus, i l’eventual indemnització de
danys i perjuís que puga correspondre al sancionat.
Article 69.- Per a imposar les sancions a les infraccions
previstes en la present Ordenança, serà necessari seguir el
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 que s’aprova el Reglament del
Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora.
L’Administració podrà adoptar les mesures provisionals
oportunes fins a la resolució del corresponent expedient
sancionador. Amb anterioritat a la resolució que adopte les
mesures provisionals oportunes, es donarà compte a
l’interessat a fi que formule les al·legacions que estime
convenients.
Article 70.- La competència per a la instrucció dels
expedients sancionadors i imposició de les sancions
corresponents l’ostenten exclusivament les autoritats
municipals. No obstant això, les autoritats locals podran
remetre a la Generalitat Valenciana les actuacions practicades
a fi que esta exercisca la competència sancionadora si ho
creu convenient.
Article 71.- Per a la recaptació de les sancions que
s’imposen per les infraccions previstes en la present
Ordenança caldrà ajustar-se al que establix el Règim General de Recaptació.
Disposició derogatòria.
Queden derogades les anteriors Ordenances municipals
pel que fa a la tinença d’animals i totes les disposicions que
del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen a este articulat.
Disposició transitòria.
Els propietaris o tenidors d’animals, així com els
establiments i activitats relacionats, als que s’aplique les
obligacions arreplegades en estes Ordenances, disposaran
d’un termini de tres (3) mesos per a regularitzar la seua
situació a partir de la seua entrada en vigor.
Disposicions finals.
Primera.- L’Alcaldia queda facultada per a dictar quantes
normes i instruccions resulten necessàries per a l’adequada
interpretació, desenrotllament u aplicació del que establix
esta Ordenança.
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Segona.- La present Ordenança entrarà en vigor
l’endemà de ser publicat el seu text en el Butlletí Oficial de la
província.
Índex
Reglament municipal regulador de la tinença i protecció
d’animals
Exposició de motius.
Títol I.- Objecte i àmbit d’aplicació.
Títol II.- Sobre la tinença d’animals.
Capítol I.- Normes de caràcter general.
Apartat A: Identificació d’Animals
Capítol II.- Normes higiènic sanitàries.
Apartat A. Sobre la tinença d’animals en vivendes.
Capítol III.- Normes específiques per a gossos.
Apartat A: Normes higiènic sanitàries
Apartat B: Presència de gossos en espais públics.
Capítol IV.- De l’abandó d’animals.
Títol III.- Establiments de venda i manteniment d’animals
de companyia.
Títol IV.- Sobre la protecció dels animals.
Títol V.- Infraccions i sancions.
Disposició derogatòria.
Disposició transitòria.
Disposicions finals.»
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública per
terme de 30 dies mitjançant inserció de l’edicte corresponent
en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis municipal.
Tercer: Acordar la seua aprovació definitiva de sense
necessitat d’adopció de nou acord si durant el període
d’informació pública no s’hagueren formulat suggeriments o
al·legacions al mateix.»
Contra el presente acord es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de València,
en el termini de dos msos a contar des del dia següent a la
publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
Gata de Gorgos, 16 de novembre de 2009.
L’Alcaldessa-Presidenta, Ana Mª Soler Oliver.
*0927492*

EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini
d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu
l’acord plenari inicial de data 30 de setembre del 2009
aprovatori del reglament d’ús de les instal·lacions esportives
municipals, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu
general coneixement i en compliment del que disposa l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local:
«Primer: Aprovar inicialment el reglament d’ús de les
instal·lacions esportives municipals, en els propis termes
que es deriven del text incorporat a l’expedient:
«Reglament d’ús de les instal·lacions esportives
municipals.
Títol preliminar
Article 1. Objecte.
És objecte del present reglament la regulació de l’ús i
funcionament de les instal·lacions esportives de titularitat de
l’Ajuntament de Gata de Gorgos, així com els drets i
obligacions de les persones usuàries de les mateixes.
El present reglament s’aplicarà a la totalitat de les
instal·lacions esportives municipals en els termes establits
en el mateix.
Títol 1. Disposicions generals
Article 2. Concepte
1. Es consideren instal·lacions esportives municipals
tots els edificis, pavellons, dependències, recintes, camps,
pistes i dotacions la titularitat dels quals siga de l’Ajuntament
de Gata de Gorgos, destinats específicament a la pràctica
esportiva i a la cultura física o a l’oci esportiu, incloent les

