ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE
COMPANYIA I D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS EN
EL TERME MUNICIPAL DE PEÑÍSCOLA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La proliferació de la possessió d'animals de companyia constituïx l'obligació de
dictar normes de defensa i protecció dels animals de companyia, en les quals
s’establisquen les condicions de tinença i tracte dels animals, tant per particulars com per
establiments de venda i cria d'animals, matèries aquestes regulades per la Llei 4/1994, de
8 de juliol de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia, en
la qual s'establix que la competència per a la instrucció dels expedients sancionadors i la
imposició de les sancions corresponents l'ostenten exclusivament les autoritats
municipals, sense perjudici de la remissió a la Generalitat de les actuacions practicades a
fi que aquesta exercisca la competència sancionadora si ho creu convenient. Així mateix,
en el seu articulat, fa referència a la potestat municipal per a fixar multes per
incompliment de mesures previstes en la Llei i altres aspectes que, per dependre del lloc
on es produïxen els fets, són competència de l'Ajuntament del municipi on residix o
roman el titular o posseïdor dels animals.
D'altra banda, la possessió d'animals potencialment perillosos en captivitat, en
domicilis o recintes privats, constituïx un potencial perill per a la seguretat de les
persones, béns i altres animals, sobretot pel coneixement d'atacs a persones,
protagonitzats per gossos, que han generat un clima d'inquietud social que porten a la
necessitat d’establir normes per a regular el control d'aquests animals i delimitar el règim
de tinença d'animals potencialment perillosos. Aquesta labor es va dur a terme mitjançant
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals
Potencialment Perillosos i el seu Reglament de desplegament RD 287/2002, de 22 de
març, a fi de minimitzar els riscos de futures molèsties i atacs a sers humans i a altres
animals, reconeixent que es tracta d'una matèria objecte de normes municipals
fonamentalment, establixen una regulació general, i atribuïxen als municipis
determinades competències com són fonamentalment: sotmetre la tinença d'aquests
animals a l’obtenció prèvia de llicència administrativa que serà atorgada per
l'Ajuntament, la constitució d'un Registre municipal d'animals potencialment perillosos,
l'exercici de la potestat sancionadora en alguns casos.
En virtut d'això, i, a fi de fer compatible la normativa bàsica estatal i
l'autonòmica amb la local, recollida aquesta última, quant a infraccions i sancions, en el
títol XI de la Llei 7/85, addicionat per Llei 57/2003, es dicta la present Ordenança.

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1r.La present Ordenança té com a objecte la regulació de la tinença d'animals de
companyia i animals potencialment perillosos per a fer-la compatible amb la higiene, la
salut pública i la seguretat de persones i béns i la d'altres animals, així com garantir la
deguda protecció dels animals, de conformitat amb el que disposa la Llei 4/1994, de 8 de
juliol de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia i Decret
158/1996, de 13 d'agost que la desenvolupa, i la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals potencialment perillosos i el seu reglament de
desplegament RD 287/2002, de 22 de març, així com el Decret del Govern Valencià
145/2000 pel qual es regula la tinença d'animals potencialment perillosos a la Comunitat
Valenciana.

Article 2n.1.- Aquesta Ordenança, serà de compliment obligatori en tot el terme municipal
de Peñíscola i afectarà qualsevol persona física o jurídica que de forma permanent,
ocasional o accidental, tinga sota la seua custòdia animals de companyia o potencialment
perillosos. Serà aplicable a tots els artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, aus i mamífers de
companyia, la comercialització o tinença dels quals no estiga prohibida per la normativa
vigent. Especialment s'aplicarà a les subespècies i varietats de gossos i gats i als animals
potencialment perillosos.
2.- Queden fora de l'àmbit d'aquesta Ordenança:
a) Els animals d'experimentació la protecció dels quals estiga regulada per les
lleis espanyoles o normes comunitàries, i els que es crien per a obtindre treball, carn, pell
o algun altre producte útil a l'home.
b) Gossos i animals potencialment perillosos pertanyents a Forces Armades,
Forces i Cossos de seguretat de l'Estat, Cossos de Policia de les comunitats autònomes,
Policia local i empreses de seguretat amb autorització oficial.

Article 3r.L'àmbit d'aplicació de la present Ordenança s'entendrà sobre els animals
assenyalats en l'article anterior, que es troben en el municipi, amb independència que hi
estiguen empadronats o registrats i siga quin siga el lloc de residència dels posseïdors o
propietaris.

TÍTOL I

CAPÍTOL I: DELS ANIMALS EN GENERAL

Article 4t.- Definició.
A l'efecte d'aquest títol són:
Animals 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.
Animals abandonats o errants aquells que no porten cap identificació referent al
seu origen o sobre els seus propietaris, ni estiguen acompanyats de cap persona.

CAPÍTOL II: CENS, INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA DELS ANIMALS DE
COMPANYIA

Article 5é.De conformitat amb l'article 24 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana sobre Protecció dels Animals de Companyia, correspon als municipis:
a) Establir i efectuar un cens de les espècies d'animals de companyia.
b) Arreplegar i sacrificar animals de companyia.
c) Vigilar i inspeccionar els establiments de venda, guarda o cria d'animals.
Aquests establiments hauran d'obtindre la condició de Nuclis Zoològics, per
a la qual cosa, els requisits mínims que s’ha de complir són:
- Comptar amb llicència d'activitat municipal.
- Portar un llibre de registre de moviments, en el qual figuraran les dades
relatives a les altes i baixes dels animals produïts en l'establiment, així
com el seu origen i destinació.
- Tindre bones condicions higienicosanitàries, d’acord amb les necessitats
fisiològiques i etològiques dels animals a albergar.
- Disposar d'instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els casos de
malaltia.

CAPÍTOL III: OBLIGACIONS DELS PROPIETARIS

Article 6é.1.- El propietari o posseïdor d'un animal tindrà l'obligació de mantindre’l en
bones condicions higienicosanitàries, albergar-lo en instal·lacions adequades i hi
realitzarà qualsevol tractament preventiu declarat obligatori.

2.- Així mateix estarà obligat a declarar al facultatiu sanitari competent, tan
ràpidament com siga possible, l'aparició de qualsevol símptoma que denotara l'existència
d'una malaltia contagiosa o transmissible a l'home.

Article 7é.La tinença d'animals de companyia en els habitatges d'aquest municipi queda
condicionada a un allotjament adequat, a no atemptar contra la higiene i salut públiques i
a no causar molèsties als veïns, sense que el nombre d'animals puga servir-hi de causa o
justificació. Queda prohibida la permanència continuada de gossos en patis, balcons i
terrasses, quan aquests causen molèsties al veïnat, atenent sobretot, a la pertorbació que
puguen crear-hi.

Article 8é .1.- 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, i caldrà advertir en
un lloc visible i, en tot cas, en el/els llocs d'accés, mitjançant indicador, l'existència d’un
gos guardià.
2.- Serà d'ús obligat, en oberts a la intempèrie, la construcció d'un refugi que
compte amb espai suficient i protegisca l'animal dels agents climatològics.

Article 9é.En el transport en general, els animals hauran de disposar d'espai suficient, quan
siguen traslladats d'un lloc a un altre, així com mantindre bones condicions
higienicosanitàries d'acord amb les necessitats fisiològiques de l'espècie, i hauran d’estar
degudament desinfectats i desinsectats.

Article 10éEl transport particular s'efectuarà de manera que no puga ser pertorbada l'acció
del conductor, que no es comprometa la seguretat del trànsit o que no supose condicions
inadequades descrites en l'article anterior. En tot cas, hauran d’anar allotjats en la part
posterior del vehicle, amb una separació que impedisca totalment les molèsties i el seu
accés fins al conductor durant el trajecte.

CAPÍTOL IV: DE L'ACCÉS I LA PERMANÈNCIA EN LLOCS
PÚBLICS

Article 11é.El propietari o posseïdor del gos haurà de tindre’l en les vies públiques sota el
seu control en tot moment per mitjà d'una corretja o semblant per a evitar danys o
molèsties. Si, per incompliment d'aquesta obligació, l'animal produïx algun tipus
d'incident, accident o danys, el posseïdor de l'animal i subsidiàriament el seu propietari
serà responsable dels danys que ocasione, d'acord amb la present Ordenança i la
legislació aplicable al cas.

Article 12é.Queda prohibit l'accés d'animals a les platges d'aquest municipi.

Article 13é.1. El propietari o posseïdor haurà d'adoptar les mesures que estime més
adequades per a impedir que embrute les vies i els espais públics.
2. Amb aquesta finalitat, les persones que conduïsquen gossos o gats, hauran
d'impedir que aquests dipositen les seues defecacions en les voreres, passejos, jardins i,
en general, en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants.
3.- Per a evacuar les dejeccions, s'utilitzaran les instal·lacions que, si és el cas,
habilite l'Ajuntament per a l'escampament dels cànids i, per a tal fi, en els llocs on no hi
haja les instal·lacions adequades, els posseïdors o propietaris hauran de portar-los a la
calçada, vora la vorada o, si s’escau, a un lloc no destinat al pas de vianants ni zona de
jocs.
4.- En tot cas, el conductor de l'animal està obligat a arreplegar i retirar els
excrements, i dipositar-los en el femater més pròxim al lloc.

Article 14é.Totes les persones amb discapacitats que vagen acompanyades de gos
d'assistència, de conformitat amb el que disposa la Llei 12/2003, de 10 d'abril, de la
Generalitat valenciana, sobre Gossos d'Assistència per a Persones amb Discapacitats,
podran accedir, deambular i romandre en llocs, allotjaments, establiments, locals, altres
espais d'ús públic i transports públics o d'ús públic previstos en l'art.2 de l'esmentada Llei.
Aquest dret s'entendrà integrat per la constant presència del gos d'assistència junt amb
l'usuari, sense trava que puga arribar a produir interrupció en la permanència o distància
en l'assistència. L'accés del gos d'assistència als llocs mencionats anteriorment no

suposarà per al seu usuari cap despesa addicional, llevat que la despesa constituïsca la
prestació d'un servei específic econòmicament avaluable.

Article 15é.En els habitatges compartits, l'ús dels aparells elevadors es farà sempre sense
coincidir en l'ús amb altres conveïns, si aquests així ho exigiren, excepte allò que s'ha
referit en l'article anterior.

Article 16é.A excepció del que preveu l'article 14, queda prohibida l'entrada i permanència
d'animals en locals d'espectacles públics, esportius i culturals, així com en qualsevol
classe de locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament, transport o
manipulació d'aliments. Els gossos de guarda, propietat d'aquests establiments, només
podran romandre en les zones necessàries i acompanyats pel personal de seguretat que,
alhora que exercix la seua funció, en vetlarà per les òptimes condicions d'higiene i
seguretat.

CAPÍTOL IV: DE LA IDENTIFICACIÓ DELS GOSSOS

Article 17é.Els posseïdors dels gossos que ho siguen per qualsevol títol, hauran de tatuar-los
o proveir-los d'un sistema d'identificació electrònic mitjançant codi identificador
conforme a les modalitats que es precisen en l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura i
Medi Ambient de 25 de setembre de 1996, per la qual es regula el sistema d'identificació
dels animals de companyia, estant aquest Codi vinculat al Registre Informàtic Valencià
d'identificació animal creat pel Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel
qual es desenvolupa la Llei 4/1994 sobre Protecció d'Animals de Companyia.

Article 18é.Els mitjans d'identificació física dels gossos, seran el tatuatge o la implantació
d'un dispositiu electrònic, i se n’admetrà l’aplicació voluntària, a l'efecte de la seua
inscripció en el Registre, a animals d'espècies diferents de la canina, quan siguen de
companyia.

Article 19é.-

La implantació dels sistemes d'identificació esmentats en l'article anterior serà
de preceptiva aplicació per a l'obligatòria identificació, per part dels seus amos o
posseïdors, de tots els gossos que es troben en el terme municipal i, per tant, en el de la
Comunitat Valenciana, siga quin siga el lloc de residència de les dites persones. Aquestes
implantacions, seran practicades per un facultatiu veterinari.

Article 20é.1.- El tatuatge correspon a la implantació d'un codi alfanumèric en els animals
que podrà realitzar-se mitjançant el tatuatge dels seus caràcters, d’almenys 10
mil·límetres d'alçària, per mitjà de dermògraf o pinces, amb tintes que en garantisquen la
permanència i la qualitat d’indeleble.
2.- El tatuatge haurà de realitzar-se en la cara interna del pavelló auditiu o en
qualsevol de les cuixes posteriors, i caldrà que romanga visible i llegible durant tota la
vida de l'animal.

Article 21é.1.- La identificació física dels animals podrà realitzar-se també mitjançant la
implantació d'un microxip o càpsula portadora d'un dispositiu electrònic que continga el
codi alfanumèric.
2.- La càpsula haurà de ser introduïda en la cara esquerra del coll de l'animal.
3.- Les característiques dels microxips, s'ajustaran en tot cas, a les que es
recullen en l'article 5é de l'Ordre de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria
d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regula el sistema d'identificació dels animals
de companyia, i són les següents:
a)
Hauran d'estar programats i no podran ser modificats.
b)
L'estructura del codi alfanumèric que incorporen serà l'establerta per la
norma ISO 11.784.
c)
El sistema d'intercanvi d'energia entre el dispositiu i el lector serà
l'establert en la norma ISO 11 785.
d)
La grandària serà inferior a 12 mil·límetres de llarg i 2,5 mil·límetres
d'ample.
e)
El seu pes serà inferior a 80 mil·ligrams.
f)
El vidre d'embolcall haurà de ser biocompatible.
g)
Estaran dotats d'un sistema antimigratori.
Els microxips es presentaran individualment, convenientment esterilitzats, en
envasos que continguen l'agulla i l'injector i s'acompanye de tres etiquetes de codi de
barres.

CAPÍTOL V: PROHIBICIONS

Article 22é.- Es prohibix:
a)
El sacrifici dels animals, amb patiments físics o psíquics, sense necessitat
o causa justificada.
b)
Maltractar els animals o sotmetre'ls a qualsevol pràctica que els puga
produir danys o patiments innecessaris o injustificats.
c)
L'abandó dels animals.
d)
Mantindre en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l'atenció necessàries
d'acord amb les seues necessitats teològiques, segons raça i espècie.
e)
Practicar-los mutilacions, excepte les controlades pels veterinaris.
f)
No subministrar-los l'alimentació necessària per al seu normal
desenvolupament.
g)
Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies
que puguen ocasionar-los patiment, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament
fisiològic natural o la mort, excepte les controlades pels veterinaris en cas de necessitat.
h)
Vendre'ls o donar-los per a l'experimentació a laboratoris o clíniques sense
el compliment de les garanties previstes en la normativa vigent.
i)
Vendre'ls o donar-los a menors de 18 anys i a incapacitats sense
autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.
j)
Exercir la venda ambulant. La cria i comercialització estarà emparada per
les llicències i permisos corresponents.
k)
La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes
populars i altres activitats que impliquen crueltat o maltractament, puguen ocasionar-los
la mort, patiment o fer-los objecte de tractaments antinaturals o vexatoris.
l)
Es prohibix la tinença d'animals en llocs on no es puga exercir l'adequada
atenció i vigilància.
m) La incitació als animals per a escometre contra persones o contra altres
animals, exceptuant els gossos de la policia i els pastors.
n)
Les accions i omissions tipificades com a faltes en aquesta Ordenança i en
l'article 25 de la Llei 4/94, de Protecció d'Animals de Companyia.

CAPÍTOL VI: DELS ESTABLIMENTS DE CRIA I VENDA I ESTADA
TEMPORAL D'ANIMALS.

SECCIÓ 1a: DELS ESTABLIMENTS DE CRIA I VENDA D'ANIMALS

Article 23é.-

1.- Els establiments dedicats a la cria o venda d'animals de companyia, hauran
de complir, sense perjudici de les altres disposicions que els siguen aplicables, les normes
següents:
a)
Hauran de comptar amb la preceptiva Llicència Municipal d'Activitats.
b)
Hauran de ser declarats nuclis zoològics per la conselleria competent.
c)
Hauran de tindre bones condicions higienicosanitàries adequades a les
necessitats fisiològiques i etològiques dels animals que hi alberguen.
d)
Disposaran de menjar suficient i sa, aigua, llocs per a dormir i comptaran
amb personal capacitat per a la seua atenció.
e)
Disposaran d'instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els casos
de malaltia o per a guardar, si és el cas, períodes de quarantena.
f)
Hauran de vendre els animals desparasitats i lliures de qualsevol malaltia,
acreditat amb certificat veterinari.
2.- Es prohibix la cria i comercialització d'animals sense les llicències i permisos
corresponents.
3.- Es prohibix la venda en carrers i llocs no autoritzats.
4.- L'existència d'un servei veterinari dependent de l'establiment que atorgue
certificats de salut per a la venda dels animals no eximirà el venedor de la responsabilitat
davant de les malalties en incubació no detectades en el moment de la venda. Amb
aquesta finalitat, s'establirà un termini de garantia mínima de quinze dies per si haguera
lesions ocultes o malalties en incubació.

Article 24é.1.- Serà requisit previ indispensable per al funcionament dels establiments que a
continuació es detallen, la declaració administrativa de nucli zoològic, mitjançant la
inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana:
a) Establiments dedicats a la cria, per a la seua posterior venda o donació,
d'animals de companyia, considerant com a tal els que es definixen en l'article 4t de la
present Ordenança, així com els inclosos en el tenor de l'article 2n de la Llei 4/1994, de
Protecció dels Animals de Companyia.
b)
Establiments de venda d'animals de companyia.
c)
Residències, escoles d'ensinistrament i la resta d'instal·lacions per al
manteniment temporal dels animals de companyia.
d)
Gosseres i centres de recollida d'animals, de titularitat municipal o privada.
e)
Establiments que alberguen èquids amb fins exclusivament recreatius,
esportius o turístics.

Article 25é.La instal·lació de circs, amb col·leccions zoològiques, sense perjudici de les
autoritzacions administratives exigibles, haurà de comunicar-se amb setanta-dos hores
d'antelació a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.

Article 26é.Els nuclis zoològics hauran de complir les següents condicions d'allotjament dels
animals:
a)
Espai. La superfície disponible per animal, siga quin siga l'allotjament
previst, serà de 0,10 metres quadrats per cada quilogram de pes viu. En cànids i fèlids de
pes inferior a 10 quilograms de pes serà de 0,20 metres quadrats per cada quilogram de
pes viu. En cas de mantindre's engabiat, l'alçària del recinte haurà de ser, almenys, d'1,5
vegades l'alçada de l'animal. Aquestes dimensions podran ser superiors quan el
comportament habitual de l'animal així ho exigisca.
b)
Ambient dels locals d'allotjament. Si els animals romanen en locals a l'aire
lliure hauran de disposar d'una superfície coberta a la qual tindran lliure accés per a
posar-se a l'abric de les incidències del temps i de l'exposició directa al sol i al vent. Si els
animals s'allotgen en l'interior de construccions hauran d'existir sistemes que
garantisquen una adequada ventilació. En els locals que no tinguen finestres haurà
d'instal·lar-se un sistema d'il·luminació que satisfaça les necessitats biològiques de cada
espècie animal allotjada.
c)
Els equips per a subministraments d'aigua i aliment estaran adaptats a les
necessitats de cada espècie.

Article 27é.1.- Els titulars dels establiments, siguen persones físiques o jurídiques, a través
del seu legítim representant, hauran de sol·licitar la declaració de nucli zoològic
mitjançant la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana,
omplint instància acompanyada dels documents següents:
a) Acreditació de la personalitat i del reconeixement com a associació de
protecció i defensa dels animals, si és el cas.
b) Còpia de la llicència municipal d'activitats o acreditació de la seua
inexigibilitat.
c) Memòria descriptiva de l'activitat, plànol de situació i croquis de les
instal·lacions.
d) Programa higienicosanitari i de prevenció de malalties subscrit per veterinari
col·legiat en exercici lliure professional.

2.- En tot cas, s'ompliran tots els extrems que amb aquesta finalitat regixen per a
la sol·licitud de declaració de nucli zoològic, segons el que preveu el Decret 158/1996, de
13 d'agost, del Govern Valencià.

SECCIÓ 2a: DELS ESTABLIMENTS PER AL MANTENIMENT
TEMPORAL D'ANIMALS DE COMPANYIA.

Article 28é.Les residències, escoles d'ensinistrament, els centres d'acollida i la resta
d'instal·lacions creades per al manteniment temporal dels animals de companyia,
requeriran ser declarats nucli zoològic per la Conselleria competent, com a requisit
indispensable per al seu funcionament.

Article 29é.En el moment de l'ingrés, el propietari de l'animal, omplirà una fitxa amb
l'historial sanitari recent de cada animal. Aquesta serà rebuda pel representant del centre.

Article 30é.1.-Les residències d'animals de companyia i la resta d'instal·lacions de la
mateixa classe, disposaran d'un servei veterinari encarregat de vigilar i controlar l'estat
físic dels animals i dels tractaments que reben.
2.- Serà obligació del servei veterinari del centre, vigilar l'adaptació dels animals
a la seua nova situació, que tinguen una alimentació adequada, i no es donen
circumstàncies de risc, i adoptaran les mesures necessàries per a evitar-los qualsevol tipus
de dany.
3.- Si un animal caiguera malalt, el centre ho comunicarà immediatament al
propietari o responsable d’aquest, qui podrà donar l'autorització per a un tractament
veterinari o arreplegar-lo. En cas de malalties greus o de no localitzar el propietari,
s'adoptaran les mesures sanitàries 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.

CAPÍTOL VII: DE L'ABANDÓ I ELS CENTRES DE RECOLLIDA
D'ANIMALS DE COMPANYIA.

Article 31é.1.- Es considerarà 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’l fins
que siga recuperat, cedit, o, si generara un problema de salut o perill públic, finalment
sacrificat.
2.- El termini mínim de retenció d'un animal, serà de deu dies, el qual podrà ser
ampliat circumstancialment per l'Ajuntament.
3.- Quan l'animal porte identificació s'avisarà al propietari i aquest tindrà, a
partir d'aqueix moment, un termini de deu dies per a recuperar-lo, per a la qual cosa,
haurà d’abonar prèviament les despeses que n’hagen originat l’atenció i el manteniment.
S'entendrà que l'animal ha sigut abandonat quan, transcorregut el termini de deu dies, el
seu propietari no hi comparega, conducta que serà sancionada com a infracció molt greu,
de conformitat amb el que preveu el títol III d'aquesta Ordenança.

Article 32é.Per a l'acolliment i retenció dels animals abandonats, l'Ajuntament disposarà de
personal preparat i d'instal·lacions adequades, i podrà, si és el cas, concertar el dit servei
amb la Conselleria competent o amb les associacions de protecció i defensa d'animals,
legalment constituïdes o amb entitat autoritzada.

Article 33é.1.- Una vegada transcorregut el termini legal per a recuperar-los, el Centre
d'acollida d'animals abandonats, podrà donar-los en adopció degudament desinfectats i
identificats. La persona que l’adopta determinarà si vol que l'animal siga esterilitzat
prèviament.
2.- Al marge de raons sanitàries, el sacrifici dels animals es realitzarà quan se
n'haguera intentat sense èxit l’adopció per un nou posseïdor.

Article 34é.-

El sacrifici, la desinfecció i la identificació es realitzarà sota el control i
supervisió d'un veterinari. L'esterilització, si es produïx, haurà de fer-se per un veterinari.

Article 35é.L'Ajuntament podrà decomissar els animals si hi ha indicis de maltractament o
tortura, si presenten símptomes d'agressió física o desnutrició o si s'haguera diagnosticat
que patixen malalties transmissibles a les persones, siga per sotmetre'ls a un tractament
curatiu adequat o per sacrificar-los si fóra necessari.

Article 36é.1.- Si un animal ha de ser sacrificat s'utilitzaran mètodes que impliquen el mínim
patiment i provoquen una pèrdua de consciència immediata, en tot cas, caldrà ajustar-se a
allò que s'ha tipificat en l'annex de Decret 158/1996 de 13 d'agost, del Govern Valencià.
2.- El sacrifici s'efectuarà sota el control d'un veterinari. Aquest serà responsable
dels mètodes utilitzats.

TÍTOL II
CAPÍTOL I: DELS ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Article 37é.1.- Amb caràcter genèric es consideren animals potencialment perillosos tots els
que, pertanyent a la fauna salvatge i utilitzant-se com a animals domèstics o de
companyia, amb independència de la seua agressivitat, pertanguen 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.
2.- En particular, són animals potencialment perillosos:

1.- Animals de la fauna salvatge:
- Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i, de la resta,
tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.
- Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals necessite
d'hospitalització de l'agredit, quan la persona agredida no siga al·lèrgica al tòxic.
- Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.

2.-Animals de l'espècie canina amb més de tres mesos d'edat:
A) *Races:
Pit bull terrier
Staffordshire Bull Terrier
Terrier de Staffordshire americà
Gos de presa mallorquí
Fila brasiler
Gos de presa canari
Bullmastiff
American Pitbull Terrier
Rottweiler
Bull terrier
Dog de Bordeus
Tussa Inu (japonés)
Akita Inu
Dog argentí
Dòberman
Mastí napolità
Encreuaments dels anteriors entre ells o amb altres races en què s’obtinga una
tipologia semblant a alguna d'aquestes races.
B) Aquells gossos que es corresponguen amb totes o la majoria de les següents
característiques:
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat,
vigor i resistència.
b) Marcat caràcter i gran valor
c) Pèl curt
d) Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 cm., alçària a la creu entre 50 i
70 cm i pes superior a 20 Kg.
e) Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes
musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i
profunda.
f) Coll ample, musculós i curt.
g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i
curt.
h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors
molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle
moderat.
C) Aquells animals agressius de l'espècie canina amb més de tres mesos d'edat
que hagen mossegat a persones o animals i l'agressió dels quals ha sigut notificada o puga
ser demostrada.
D) Gossos ensinistrats per a l'atac.

Els gossos inclosos en els apartats C i D que no pertanguen a les races que es
descriuen l'apartat 2.2 A) i B) d'aquest article, perdran la condició d'agressius després
d'un període d'ensinistrament, acreditat posteriorment mitjançant un certificat expedit per
un veterinari habilitat.
En els supòsits previstos en els anteriors apartats, la potencial perillositat haurà
de ser apreciada per l'autoritat competent atenent a criteris objectius, bé d'ofici o bé
després d'haver sigut objecte d'una notificació o una denúncia, amb un informe previ d'un
veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l'autoritat competent autonòmica o
municipal.

Article 38é.- LLICÈNCIA.
La tinença d'animals potencialment perillosos per persones que residisquen o
que exercisquen una activitat de comerç o ensinistrament en el terme municipal de
Peñíscola, requerirà l’obtenció prèvia de llicència municipal, que serà atorgada per
l'Ajuntament del municipi de residència del sol·licitant, o, després de constància prèvia en
aquest Ajuntament, per l'Ajuntament en què es realitza l'activitat de comerç o
ensinistrament, una vegada verificat el compliment de, almenys, els requisits següents:
a) Ser major d'edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a
l'animal.
b) No haver sigut condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat
o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda
armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la
tinença d'animals potencialment perillosos.
c)

No haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les
sancions accessòries de les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic dels Animals Potencialment Perillosos. No
obstant, no serà impediment per a l'obtenció o, si és el cas, renovació de la llicència,
haver-ne sigut sancionat amb la suspensió temporal, sempre que, en el moment de la
sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada haja sigut complida
íntegrament.

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals
potencialment perillosos.
e) Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 €).
El compliment dels requisits establerts en el paràgraf b) d'aquest apartat
s'acreditarà mitjançant certificat negatiu d'antecedents penals expedit pels registres
corresponents; el de l'apartat c) s'acreditarà mitjançant certificat negatiu expedit per òrgan

competent del lloc de residència, després de declaració jurada prèvia de l'interessat de no
haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d'animals i després de
consulta dels arxius administratius i policíacs. La capacitat física i l'aptitud psicològica
s'acreditaran mitjançant els certificats obtinguts de conformitat amb el que disposa el
Reial Decret 287/2002, de 22 de març pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre.
2.- La sol·licitud de llicència es presentarà per l'interessat en el Registre General
de l'Ajuntament, abans de l'adquisició, possessió o custòdia de l'animal, llevat que la seua
tinença fóra anterior a l'entrada en vigor de la present Ordenança en els supòsits de canvi
de residència del seu responsable.
Juntament amb la sol·licitud, en la qual s'identificarà clarament l'animal per a la
tinença del qual es requerix la llicència, l'interessat haurà de presentar la següent
documentació, en original o còpia autentificada:
a) Document Nacional d'Identitat, passaport o targeta d'estranger del sol·licitant,
o del representant legal, quan es tracte de persones jurídiques. Escriptura de poder de
representació suficient, si s'actua en representació d'una altra persona. Escriptura de
constitució d'entitat jurídica, si és el cas, i número d'identificació fiscal, quan es tracte de
persones jurídiques.
b) Fotocòpia de cartilla sanitària, individualitzada i actualitzada de l'animal la
llicència de tinença del qual se sol·licita.
c) Declaració responsable davant de notari, autoritat judicial o administrativa de
no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l'animal, no haver sigut
privat judicial o administrativament de la tinença d'animals potencialment perillosos, així
com de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d'animals, i, en
particular, les que comporten alguna de les sancions accessòries de les previstes en l'art.
13.3 de la Llei 50/1999.
d) Document acreditatiu d'identificació i inscripció individualitzada en el
Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal (RIVIA)
e) Certificat d'antecedents penals del propietari o responsable de l'animal.
f) Certificat de capacitació expedit o homologat per l'Administració
autonòmica, en el cas d'ensinistradors.
g) Certificat de la declaració i registre com a nucli zoològic per l'Administració
autonòmica, així com acreditació de la llicència municipal de l'activitat corresponent 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.
h) Localització dels locals o habitatges que hauran d'albergar als animals, amb
indicació de les mesures de seguretat adoptades, mitjançant declaració de l'interessat o
escrit firmat per un tècnic competent.
i) Certificat d'aptitud psicològica per a la tinença d'animals d'aquestes
característiques, expedit per psicòleg col·legiat, dins dels tres mesos anteriors a la data de
la sol·licitud de la llicència administrativa.

j) Acreditació mitjançant rebut original o fotocòpia compulsada d'haver
formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser
causats pels seus animals, per la quantia mínima de 120.000 euros.
k) Justificant o resguard bancari d'ingrés de la taxa per a l'obtenció, si és el cas,
de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
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
la finalitat de verificar el compliment dels requisits per part del 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.- La idoneïtat i seguretat dels locals o habitatges que hauran d'albergar els
animals potencialment perillosos haurà d'estar garantida pel seu titular, bé mitjançant
declaració responsable o escrit subscrit per un tècnic competent en exercici lliure
professional. El titular de l'animal o el facultatiu competent consignarà les
característiques de l'immoble (superfície, altura i adequat tancament) de tal manera que es
garantisquen les mesures de seguretat mínimes per a evitar l'eixida o fugida de l'animal i
la protecció a les persones o animals que accedisquen o s'acosten al lloc.
En cas d'inspecció pels Serveis Tècnics municipals, basada en denúncies de
particulars o realitzada d'ofici per existir indicis racionals que no es complixen les
mesures de seguretat mínimes per a evitar l'eixida i/o fugida d'aquests animals, s'emetrà
informe que es traslladarà a l'interessat perquè execute les obres necessàries o adopte les
mesures consignades en el dit informe tècnic, en el termini que s’hi establisca. En cas
d'incompliment dels requeriments efectuats, podrà denegar-se la llicència sol·licitada, o,
si ja es té concedida, podrà suspendre's la seua vigència o revocar-se, segons els casos.
5.- Correspon a l'Alcaldia, a la vista de l'expedient tramitat, resoldre, de forma
motivada, sobre la concessió o denegació de la llicència. Si transcorreguera un mes des
de la data de registre d'entrada de la sol·licitud sense que s'haguera dictat una resolució
expressa, aquesta s'entendrà denegada, i regirà amb caràcter general i per al no previst en
aquesta Ordenança el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic
de les Administracions Publiques i Procediment Administratiu Comú.
Cada llicència expedida serà registrada i dotada d'un número d’identificació.
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 dipòsit en les instal·lacions d'acollida
d'animals abandonats que dispose l'Ajuntament. En el termini de 15 dies des del seu
lliurament, el responsable de l'animal haurà de comunicar de forma expressa a

l'Ajuntament, la persona o entitat, titular en tot cas de la llicència corresponent, a la qual
es farà entrega de l'animal, després de abonament previ de les despeses que n’hagen
originat l’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 obtinguda tindrà un període de validesa de cinc anys, i podrà ser
renovada per períodes successius de la mateixa duració. No obstant això, la llicència en
perdrà la vigència en el moment que el seu titular deixe de complir qualsevol dels
requisits establits per a la seua obtenció. L’assegurança de responsabilitat civil haurà de
trobar-se en vigor durant el temps per al qual es concedix la llicència, i caldrà acreditar
aquest extrem mitjançant l'aportació anual en el Registre especial destinat a animals
potencialment perillosos, que gestionarà la Policia local, original o còpia compulsada del
justificant de pagament.

CAPÍTOL II: REGISTRES

Article 39é.1.- Sense perjudici del funcionament d'altres registres o censos municipals
d'animals de companyia, aquest Ajuntament disposarà d'un Registre especial destinat a la
inscripció de tots els Animals Potencialment Perillosos que residisquen en aquest
municipi, que serà gestionat pel servei de la Policia local de l'Ajuntament de Peñíscola.
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'aquest municipi dels animals que es troben sota la seua custòdia, dins dels quinze dies
següents a la data en què s’haja obtingut la corresponent llicència de l'Administració
competent, o bé, en idèntic termini, des que es troben sota 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 perjudici que
l'Administració, d'ofici, practique l'anotació de les circumstàncies que tinga coneixement
pels seus mitjans, per comunicació d'altres autoritats o per denúncia de particulars.
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.
– DNI o CIF.

–
–

Domicili.
Títol o activitat per la qual està en possessió de l'animal (propietari,
criador, tenidor, important, etc.).
– Número de llicència i data d'expedició.
B) Dades d'identificació de l'animal:
– Espècie, raça, nom, sexe i color.
– Data de naixement o adquisició, nom del venedor i NIF.
– Signes particulars (taques, marques, cicatrius, etc.)
– Codi d'identificació i zona d'aplicació.
– Lloc habitual de residència, especificant si està destinat a conviure
amb persones o si, al contrari, té finalitats distintes (guarda,
vigilància, protecció, defensa, maneig de bestiar, caça, etc.)
– Ensinistrament rebut per l'animal i identificació de l'ensinistrador.
C) Incidències:
a) Qualsevol incident produït per l'animal al llarg de la seua vida, ja siga
declarat pel sol·licitant de la inscripció o conegut 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 el facen especialment perillós, amb indicació de l'autoritat que l’ha expedit.
f) 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
judicial que va dictar el mandat o resolució.
D) 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 tancarà 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 perjudici que es notifique
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.
CAPÍTOL III: OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT
CIUTADANA I HIGIENICOSANITÀRIES.

Article 40é.Els propietaris, criadors o tenidors tindran les següents obligacions respecte dels
animals que es troben sota la seua custòdia:
1. Mantindre en adequades condicions higienicosantitàries i amb les cures i
atencions necessaris d'acord amb les necessitats fisiològiques i característiques pròpies de
l'espècie o raça animal.
2. El seu transport haurà d'efectuar-se de conformitat amb la normativa
específica sobre benestar animal, i caldrà adoptar-hi les mesures de precaució que les
circumstàncies aconsellen per a garantir la seguretat de les persones, béns i altres
animals, durant els temps de transport i espera de càrrega i descàrrega.
3. Complir totes les normes de seguretat ciutadana, establertes en la legislació
vigent i en particular les que a continuació es detallen, de manera que garantisquen
l'òptima convivència d'aquests animals amb els sers humans i altres animals i s'eviten
molèsties a la població:
a) Els locals o habitatges que alberguen animals potencialment perillosos
hauran de reunir les mesures de seguretat necessàries, en la seua construcció i accés, per a
evitar que els animals puguen eixir sense la deguda vigilància dels seus responsables o bé
que puguen accedir persones sense la presència i control d'aquests. Amb aquesta finalitat
hauran d'estar degudament senyalitzades mitjançant un cartell ben visible en tots els seus
accessos, amb l'advertència que s'alberga un animal potencialment perillós, i amb la
indicació de l'espècie i raça de l’animal.
Els propietaris dels dits immobles hauran de realitzar els treballs i obres precises
per a mantindre-hi, en tot moment, les condicions imprescindibles de seguretat adequades
a l'espècie i raça dels animals, i aquest requisit serà imprescindible per a l'obtenció de les
llicències administratives regulades en aquesta Ordenança.
b) La presència i circulació en espais públics, que es reduirà exclusivament als
cànids, haurà de ser sempre vigilada i controlada pel titular de la llicència sobre aquests,
amb el compliment de les normes següents:
1.
Els animals hauran d'estar en tot moment proveïts de la seua corresponent
identificació.
2.
Serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de dos metres
de longitud i no extensible, així com un boç homologat que impedisca l'obertura de la
mandíbula per a mossegar i adequat per a la seua raça.
3.
S'haurà d'evitar incitar els animals a arremetre contra les persones o altres
animals.
4.
Es prohibix la presència i circulació d'aquests animals en parcs i jardins
públics, així com en les voltants de centres escolars, guarderies infantils, centres
recreatius o esportius, platges i, en general, en les zones públiques caracteritzades per un
trànsit intens de persones.

TÍTOL III
INFRACCIONS I SANCIONS.
De conformitat amb el que preveu el títol VIII de la llei 4/1994, de 8 de juliol, i
capítol IV de la Llei 50/1999, així com en els arts.139 i 140 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, addicionats per Llei 57/2003, de 16 de desembre de Mesures per a la
Modernització del Govern Local, s'establix el següent quadre d'infraccions i sancions:
CAPÍTOL I: INFRACCIONS
Art.41é.Tindran la consideració d'infraccions administratives lleus:
a) La possessió de gossos no empadronats.
b) No disposar d'arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació
o tractament obligatori, o que aquests estiguen incomplets.
c) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts en l'art. 6 de la
Llei 4/1994, de la Generalitat Valenciana.
d) La venda o donació a menors de divuit anys o incapacitats, sense l'autorització
dels que tinguen la seua pàtria potestat o la seua custòdia.
e) No adoptar les mesures necessàries per a impedir que els animals de
companyia embruten les voreres, els carrers o qualssevol recintes públics i no
arreplegar o retirar els excrements.
f) En cas d'animals potencialment perillosos, la no inscripció d'aquests en el
Registre municipal.
g) No senyalitzar les instal·lacions que alberguen gossos potencialment
perillosos
h) Qualsevol infracció a la present Ordenança, a la Llei 4/1994, de 8 de juliol i /o
a la Llei 50/1999 que no siga qualificada com greu o molt greu.

Art. 42é.Tindran la consideració d'infraccions administratives greus:
a) La donació d'animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal
de compensació per altres activitats de naturalesa diferent de la transacció
onerosa d'animals.
b) El manteniment d'animals sense alimentació o en instal·lacions indegudes
des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les
cures i les atencions necessàries d'acord amb les seues necessitats
etològiques, segons raça o espècie.
c) La no vacunació o realització de tractaments obligatoris als animals de
companyia.

d) L'incompliment per part dels establiments de manteniment temporal
d'animals, cria o venda, de qualsevol de les obligacions previstes en la
present Ordenança o en les lleis 4/1994 i Llei 50/1999.
e) La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o
patiment, sense autorització prèvia de l'òrgan competent.
f) L'incompliment de l'obligació d'identificar els animals en la forma prevista
en l'Ordre de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i
Medi Ambient, per la qual es regula el sistema d'identificació d'animals de
companyia.
g) No complir les instal·lacions que alberguen gossos potencialment perillosos
les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seua fugida o eixida.
h) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil, per la quantia mínima
establerta en aquesta Ordenança, que responga dels danys que pogueren
ocasionar-se a tercers per animals potencialment perillosos.
i) Trobar-se el gos potencialment perillós sense boç i/o no subjecte amb
cadena en les vies públiques, en les parts comunes d'immobles col·lectius i
en els llocs i espais públics en general.
j) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades
judicialment o governativament de la seua tinença.
k) Deixar solt un animal perillós o no adoptar les mesures necessàries per a
evitar-ne l’escapada o pèrdua.
l) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació
requerida per les autoritats competents o els seus agents, amb la finalitat de
complir les obligacions establertes en aquesta Ordenança, així com el
subministrament d'informació inexacta o de documentació falsa.
m) La reiteració de tres infraccions lleus, que hagueren sigut sancionades en el
període d'un any.

Art. 43é.Seran infraccions molt greus:
a) Tindre gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
b) El sacrifici d'animals amb patiments físics o psíquics, sense necessitat o causa
justificada.
c) Els maltractaments o agressions físiques o psíquiques als animals.
d) L'abandó dels animals, 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 estiguen acompanyats de cap persona.
e) La filmació d'escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment
d'animals quan el dany no siga simulat.
f) L'esterilització, la pràctica de mutilacions o el sacrifici d'animals sense control
veterinari.
g) La venda ambulant d'animals
h) La cria i comercialització d'animals sense les llicències i permisos necessaris

i) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que
puguen ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu
desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per
veterinaris en cas de necessitat.
j) L'incompliment pel propietari o posseïdor de l'animal de mantindre’l en bones
condicions higienicosanitàries, albergar-lo en instal·lacions adequades i
realitzar qualsevol tractament preventiu declarat obligatori.
k) L'incompliment de 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 per a l'home.
l) La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars
i altres activitats que indiquen crueltat o maltractament, que puga ocasionarlos la mort, patiments o fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris.
m) Participar en baralles d'animals.
n) La incitació d'animals a escometre contra les persones o altres animals,
exceptuant els gossos policia i els dels pastors.
o) L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a l’efecte
per la legislació vigent.
p) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós
a qui no tinga llicència.
q) Ensinistrar animals per a activar la seua agressivitat o per a finalitats
prohibides.
r) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tinga certificat de
capacitació.
s) L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles
d'animals potencialment perillosos o la seua participació en aquests, destinats
a demostrar l'agressivitat dels animals.
t) La comissió de tres infraccions greus que hagueren sigut sancionades en un
any.

CAPÍTOL II: SANCIONS

Art. 44é.Els propietaris d'animals que, per qualsevol circumstància, i d'una manera
freqüent, produïsquen molèsties en el veïnat, sense que es prenguen les mesures
oportunes per a evitar-ho, seran sancionats amb multes de 30 a 300 euros, i, en cas de
reincidència, els animals podran ser-los confiscats per l'autoritat, que els donaran la
destinació que crega oportuna.
Perquè les denúncies siguen efectives, hauran de ser verificades mitjançant
informe de servei emés per la Policia local.
Art. 45é.-

1. Les infraccions regulades en la present Ordenança que es cometen respecte a
animals de companyia o a qualsevol animal declarat potencialment perillós, se
sancionaran amb multes de 30 a 18.000 euros, amb els límits quantitatius que establix la
Llei 50/1999 per als responsables d'infraccions en matèria de tinença d'animals
potencialment perillosos.
a)
b)

Les infraccions lleus es castigaran amb multes de 30 a 600 euros
Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 601 euros a 6.000

euros.
c)
Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 6.001 euros a
18.000 euros
2. La Resolució sancionadora podrà acordar, a més, la confiscació o decomís
dels animals objecte de la infracció, de conformitat amb el que establix l'art. 27 de la Llei
4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana i l'art. 13.3 de la Llei 50/1999, de 23
de desembre sobre la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
3. Quan les infraccions siguen comeses per establiments de venda, tinença, cria
o ensinistrament d'animals, la sanció podrà comportar, a més de la multa, la clausura
temporal de l'activitat fins a un termini màxim de cinc anys.
4. Els ajuntaments podran decomissar els animals si hi ha indicis de
maltractament o tortura, si presenten símptomes d'agressió física o desnutrició o si es
troben en instal·lacions indegudes, així com si s'haguera diagnosticat que patixen
malalties transmissibles a les persones, siga per a sotmetre'ls a un tractament curatiu
adequat o per a sacrificar-los si fóra necessari.
5. En el cas que s'adoptara una sanció accessòria o en el cas que s'acordara com
a mesura cautelar o com a conseqüència d'una ordre d'execució subsidiària, les despeses
de manteniment, transport i la resta d'ocasionades pels animals, qualsevol que en fóra la
naturalesa, seran de compte del propietari o tenidor de l'animal solidàriament.
6. La comissió d'infraccions qualificades com a greus o molt greus, podran
comportar la prohibició d'adquirir altres animals en un termini d'entre un a deu anys.

Art.46é.- GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
En la imposició de les sancions es tindran en compte, per a graduar la quantia de
les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a)

La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció

comesa.
b)
la infracció.

L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de

c)
La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions, així com la
negligència o intencionalitat de l'infractor.
Quant a les faltes greus i lleus es tindran en compte, si és el cas, els criteris
establerts en l'art. 140.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, addicionat per Llei 57/2003, de 16
de desembre de Mesures per a la Modernització del Govern Local.

Art. 47é.- RESPONSABLES.
Es consideraran responsables de la infracció, els que per acció o omissió
n’hagueren participat en la comissió, al propietari o tenidor dels animals o, si és el cas, en
titular de l'establiment, local o mitjà de transport en què es produïsquen els fets.
La responsabilitat administrativa prevista en aquest article, s'entendrà sense
perjudici de l'exigible en via penal o civil i l'eventual indemnització de danys i perjudicis
que puguen correspondre al sancionat.

Art. 48é.- PROCEDIMENT SANCIONADOR
1.-El procediment sancionador s'ajustarà als principis de la potestat sancionadora
continguts en la Llei 30/1.992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com en el RD
1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el reglament per a l'exercici de la potestat
sancionadora.
2.- El termini per a la incoació d'un procediment sancionador en les matèries
regulades per la present Ordenança serà de tres mesos.
3.-La competència per a la imposició de sancions correspondrà a l'alcaldepresident, i la instrucció dels expedients correspondrà al regidor delegat de Sanitat o al
membre de la corporació que s’hi determine.
4.-L'òrgan competent per a resoldre podrà adoptar, en qualsevol moment,
mitjançant un acord motivat, les mesures provisionals que considere necessàries per a
assegurar l'eficàcia de la resolució que hi poguera recaure, el bon fi del procediment,
evitar el manteniment dels efectes de la infracció i les exigències dels interessos generals.
5.-Entre les mesures provisionals que podran adoptar-se es troba la confiscació
de l'animal i el seu dipòsit en establiments de tinença temporal d'animals, o la clausura
temporal de l'establiment fins que es resolga el procediment sancionador iniciat. En tot
cas, aquestes mesures s'ajustaran a la intensitat, proporcionalitat i necessitats dels
objectius que es pretenguen garantir en cada supòsit concret.

6.-Per a l'adopció de les mesures cautelars haurà de donar-se audiència a
l'interessat per un termini de cinc dies naturals a l'efecte que formule les al·legacions que
estime convenients. No obstant això, quan l'adopció de la mesura cautelar s'estimara tan
important que no poguera demorar-se’n l’adopció, aquesta podrà decretar-se
immediatament, i l'audiència a l'interessat s’efectuarà amb posterioritat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.PRIMERA.- Sol·licitud de la llicència de tinença d'animals potencialment
perillosos. Els actuals propietaris d'animals declarats per la present Ordenança com a
potencialment perillosos, hauran de sol·licitar la llicència a què es referix l'art. 38 en el
termini dels tres mesos següents a la seua entrada en vigor. Transcorregut l’esmentat
termini sense que s'haguera complit amb aquesta obligació l'Ajuntament procedirà a la
imposició de les sancions previstes.
SEGONA.- Sobre les declaracions de nuclis zoològics.
Els establiments de venda, cria, manteniment temporal d'animals, centres
d'acollida o ensinistrament que es troben ubicats en el terme de Peñíscola, en el termini
dels tres mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, hauran de presentar en
l'Ajuntament la certificació acreditativa d'haver obtingut la declaració de nucli zoològic
per la Generalitat Valenciana. Transcorregut el dit termini sense que s'haguera complit
amb aquesta obligació l'Ajuntament procedirà a la imposició de les sancions previstes.
DISPOSICIONS FINALS.Primera.- La present Ordenança entrarà en vigor, una vegada aprovada
definitivament pel Ple de la corporació, als quinze dies següents a la seua publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se des del moment
esmentat, i continuarà en vigor fins que se n'acorde la modificació o derogació, si és el
cas.
Segona.- En tot el no disposat en aquesta Ordenança s'aplicarà la Llei 4/1994, de
8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia i
Decret 158/1996, de 13 d'agost, que la desenvolupa, la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i el seu
Reglament de desplegament aprovat per RD 287/2002, de 22 de març, i Decret 145/2000,
de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la
tinença d'animals potencialment perillosos, i la resta de legislació que s'aplique, i queden
derogades o modificades per les normes reglamentàries o altres disposicions de
desplegament o complementari que es dicten en els successiu, en tot allò que s’hi opose.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.Única.- Queden derogades totes les disposicions que, d'inferior o mateix rang, se
n'oposen a l’articulat.
Peñíscola, 8 de novembre de 2004
El regidor d'Agricultura i Medi Ambient,

Agustín Fresquet Julve

