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ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS.

INTRODUCCIÓ.- EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la manca d’una ordenança municipal que regule la possessió d’animals a Bellreguard i
davant la presència d’animals de diverses espècies i d’aptituds que generen una gran quantitat de
problemens higiènico-sanitàris, econòmics, mediambientals i que causen enfrontaments entre els
veïns.
Atés que els animals tenen el seu dret i han de rebre un tracte digne i correcte que, en cap
cas, no supose unes condicions higiènico-sanitàries deficients, contràries a la seua espècie i al grau
de desenvolupament, i atés que cada vegada més es demana una societat conscienciada en el
respecte que mereixen tots els éssers vius.
L’ajuntament de Bellreguard ha elaborat una ordenança que recull tots els principis bàsics de
respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat dels animals en la seua relació amb l’home, d’acord
amb els articles següents:
CAPÍTOL PRIMER:
FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Article 1.Aquesta ordenança té la finalitat de fixar la normativa que assegure una possessió d’animals
compatible amb la higiene, la salut pública i la seguretat de persones i béns, així com la garantia als
animals de la protecció deguda i el bon tracte.
Article 2.La competència en aquesta matèria queda atribuïda a l’Alcaldia
Article 3.1.- Aquesta ordenança haurà de complir-se en tot el terme municipal de Bellreguard i
afectarà a totes les persones físiques o jurídiques que com a propietaris, venedors, domadors,
encarregats, membres d’associacions protectores d’animals, membres de les societats de
colombicultura, d’ornitologia i similars o ramaders, es relacione amb els animals; i també afectarà
qualsevol altra persona que es relacione amb animals de manera permanent, ocasional o accidental.
2.- Queden fora de l’àmbit d’aquesta ordenança la protecció o la conservació de la fauna
salvatge autòctona i de les especies d’aprofitament piscícola i cinegètic, així com l’experimentació i
la vivisecció, que són matèries regulades per la legislació específica corresponent.
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CAPÍTOL SEGON:
DEFINICIONS.Article 4.D’acord amb aquesta ordenança:
Animal de companyia és tot aquell, domèstic o salvatge, tant autòcton com al.lòcton,
mantingut per l’home per plaer i per companyia, sense cap finalitat lucrativa.
Animal d’explotació és tot aquell, domèstic o salvatge, tant autòcton com al.lòcton,
mantingut per l’home amb finalitats lucratives o productives.
Animal salvatge o silvestre és tot aquell que, encara que pertanyent a la fauna autòctona,
tant terrestre com aquàtica o aèria, dóna mostres de no haver viscut amb l’home pel seu
comportament o per falta d’identificació.
Animal abandonat és tot aquell, no salvatge, que no té amo ni domicili conegut, que no
porta identificació de procedència o de propietari, que no va acompanyat de cap persona i del qual
ningú no pot demostrar-ne la propietat.
Article 5.S’entén per dany justificat o necessari el que es realitza per obtenir un benefici posterior
d’eixe mateix animal, per la qual cosa ha d’haver-hi una vinculació lògica causal en el dany o benefici
per necessitats sanitàries o d’humanitat.
CAPÍTOL TERCER:
GENERALITATS.Article 6.Tots els sacrificis d’animals hauran de fer-se de manera instantània i indolora, en els locals
autoritzats i sota la supervisió d’un veterinari, que haurà d’observar el respecte adequat en el
tractament dels animals morts.
Article 7.1.- El trasllat d’animals vius haurà de realitzar-se tant ràpidament com siga possible, en
embalatges concebuts especialment, adaptats a les característiques de l’animal, amb espai suficient i
que li asseguren la protecció adequada contra colps i condicions climatològiques o contra qualsevol
tipus d’agressió.
2.- Els embalatges o habitacles hauran de mantenir unes bones condicions higiènicosanitàries, hauran d’estar desinsectats i desinfectats, i confeccionats amb materials que no siguen
nocius per a la salut i que no puguen causar ferides o lesions.
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3.- En l’exterior portaran visiblement la indicació de contenir animals vius en dues parets
oposades i la indicació <<dalt>> <<baix>>.
4.- Durant el transport i l’espera els animals seran abeurats i rebran l’alimentació en
intervals convenients.
5.- La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de manera adequada a les seues
condicions.
Article 8.Els veterinaris en exercici i els de l’Administració Pública i les clíniques, consultoris i hospitals
veterinaris hauran de portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que han de vacunar-se o dur a
terme qualsevol tractament obligatori, havent d’estar aquest a disposició de l’autoritat competent.
CAPÍTOL QUART:
ANIMALS DE COMPANYIA
A) DELS PROPIETARIS
Article 9.Els gossos destinats a guarda hauran d’estar sota la responsabilitat dels seus propietaris, en
recintes on no puguen causar danys a persones o coses, i caldrà advertir en lloc visible l’existència
d’un gos guardià.
En qualsevol cas, en els llocs oberts s’habilitarà una caseta de fusta o d’obra per a protegir
l’animal de la climatologia.
Els gossos guardians hauran de tenir més de sis mesos d’edat, no podran estar nugats
permanentment i, si ho estan, el mitjà de subjecció els haurà de permetre llibertat de moviments i la
llargaria del lligam no haurà de ser inferior a la mitjana que resulte de multiplicar per quatre la
llargaria de l’animal, presa des del morro fins al naixement de la cua. En aquests casos caldrà
disposar-hi un recipient de fàcil abast amb aigua potable i neta.
Article 10.La possessió d’un animal de companyia en habitacles urbans està condicionada a l’existència
d’un allotjament adequat, a no atemptar contra la higiene i la salut pública i a no causar molèsties al
veïnat, sense que el nombre d’animals puga servir de causa o justificació.
En qualsevol cas, després de l’informe dels serveis veterinaris municipals, si l’autoritat
competent decideix que no és tolerable l’estada d’animals en un habitatge o local, els seus
propietaris hauran de procedir a desallotjar-los. Si no ho fan voluntariament després de ser
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requerits, ho faran els serveis municipals, sense perjudici de l’exigència de la responsabilitat
corresponent.
Igualment, l’ajuntament, per si mateix o mitjançant una empresa concertada, podrà
confiscar (sense dret a indemnització) o ordenar l’aïllament dels animals de companyia en casos de
maltractament o tortura o que presenten símptomes d’agressió física o desnutrició. L’adopció
d’aquestes mesures també procedirà quan es diagnòstique que patèixen malalties transmissibles a
l’home o a altres animals, bé per a sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat o bé per a sacrificarlos, si cal, després de l’informe del Servei Veterinari Municipal.
Article 11.Es prohibeix la permanència continuada de gossos i gats en les terrasses dels pisos. Els
propietaris podran ser denunciats si el gos lladra o el gat miola habitualment durant la nit. També
podran ser denunciats si l’animal està a la intempèrie en condicions climatològiques adverses a la
seua pròpia naturalesa o si el seu lloc de refugi les empitjora.
Article 12.1.- Queda prohibida la circulació per les vies públiques de gossos sense identificació. Així
mateix, hauran d’anar acompanyats i conduïts mitjançant cadenes, corretges o cordons resistents.
2.- Aniran proveïts de boç, si ho aconsella el temperament de l’animal, sota la
responsabilitat del propietari.
Article 13.Si per causa de portar l’animal solt, en zona de trànsit de vehicles, es produeix un accident,
el propietari o l’acompanyant de l’animal seran considerats responsables, tant si el perjudicat és
l’animal com si ho són altres persones o béns.
Article 14.1.- Les persones que conduesquen gossos i altres animals hauran d’impedir que dipositen els
seus excrements en les places, passejos, carrers, jardins, voreres i, en general, en qualsevol lloc
dedicat al trànsit de vianants.
2.- Per tal que evacuen, caldrà portar els animals al carrer junt al rastell i tan acostats a
l’entrada de l’albelló com siga possible, o a zones no destinades al pas de vianants ni a llocs de joc
infantils.
3.- En qualsevol cas, el conductor de l’animal està obligat a recollir i a retirar els excremets,
i fins i tot ha de netejar la part de la via pública afectada.
4.- D’acord amb alló disposat en l’apartat anterior, el conductor de l’animal podrà procedir
de la manera següent:
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a) Recollir els excrements de manera higiènica acceptable mitjançant una bossa
impermeable.
b) Dipositar els excrements, en les papereres dins de bosses impermeables tancades
perfectament.
c) Dipositar els excrements sense embolicar, en la xarxa de clavegueram a través dels seus
albellons.
Article 15.1.- El transport d’animals en vehicles particulars s’efectuarà de manera que no puga ser
pertorbada l’acció del conductor, que no comprometa la seguretat del trànsit o que supose
condicions inadequades. Hauran d’anar allotjats en la part de darrere del vehicle, per tal de no
molestar el conductor, al qual no podran tenir accés durant el trajecte.
2.- Si el conductor d’un vehicle atropella un animal, haurà de comunicar-ho immediatament
a les autoritats municipals, o bé traslladar-lo amb els seus propis mitjans a la clínica veterinària més
propera, si el propietari de l’animal, no es troba en el lloc de l’accident.
Article 16.Els gossos guia d’invidents, segons el que disposa el Reial Decret de 7 de desembre de 1983,
podran viatjar en tots els mitjans de transport urbà i tenir accés als locals, llocs i espectables públics,
sense pagament de suplements, si acompanyen l’invident, sempre que complesquen allò establert
en aquest Reial decret, especialment pel que fa al distintiu oficial o durant el període
d’ensinistrament, acreditant adientment aquest punt.
Article 17.Tret de l’excepció indicada en l’article anterior, els conductors o encarregats dels mitjans de
transport públic podran prohibir el trasllat d’animals quan consideren que poden provocar molèsties
a la resta dels passatgers. També podran indicar un lloc determinat en el vehicle per a l’ubicació de
l’animal, sempre que hi haja un lloc específic destinat al seu transport. En qualsevol cas, podran ser
traslladats en transports públic tots els animals menuts que viatgen dins de cistelles, bosses, gàbies o
recipients.
Article 18.
La pujada o baixada d’animals de companyia en els ascensors es fara sempre que no hi haja
cap altra persona, si aquesta ho exigeix, tret que es tracte de casos com els de l’article 16.
Article 19.Excepte l’article 16, els propietaris d’hotels, pensions i similars, podran prohibir, al seu
criteri, l’entrada de gossos en els seus establiments, cosa que hauran d’indicar visiblement a
l’entrada.
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Encara que se’ls permeta l’entrada i l’estada, caldrà que els gossos estiguen identificats
adequadament, que vagen proveïts del boç corresponent, quan el temperament de l’animal ho
recomane, i sempre subjectes per una cadena, corretja o cordó resistents. Aquestes condicions
podran ser exigibles per a altres animals de companyia.
Article 20.Tret de l’article 16, queda expressament prohibida l’entrada i l’estada en bars, restaurants,
cafeteries i locals d’espectacles públics, esportius i culturals, excepte en els casos que, per la seua
naturalesa especial, siguen imprescindibles.
Article 21.Amb excepció de l’article 16, queda prohibida l’entrada d’animals en tota classe de locals
destinats a fabricació, venda, emmagatzemament, transport o manipulació d’aliments. Aquests
establiments, si disposen d’un espai exterior o interior adequat, podran col.locar algun dispositiu
amb anelles que permeta subjectar els gossos mentre es fan les compres, sent l’instal.lació i la neteja
a càrrec de l’empresa.
Els gossos guardians d’aquests establiments sols podran entrar en les zones on hi haja
aliments en els casos estrictament necessaris i acompanyats del personal de seguretat que, alhora
que realitza el seu treball, vetllarà per les condicions higièniques de les zones.
B) DE LES AGRESSIONS.Article 22.Els animals que hagen causat lesions a una persona o a un altre animal, així com els que
hagen estat mossegats o el que siguen sospitosos de tenir la ràbia, hauran de ser sotmesos a control
veterinari oficial en el centre d’acollida, en el qual quedaran internats durant catorze dies.
El propietari d’un animal agressor haurà de comunicar-ho als serveis sanitaris competents
en el termini de 24 hores, a fi d’efectuar-ne el control sanitari, també hauran de facilitar les dades
corresponents de l’animal agressor i de la persona agredida, i a més haurà de fer-ho als seus
representants legals o a les autoritats competents.
Si transcorregut 72 hores des de la notificació oficial al propietari i no s’ha complit tot allò
indicat abans, l’autoritat municipal adoptarà les mesures corresponents i iniciarà els tràmits
procedents per tal de portar a terme l’internament de l'animal, així com exigir les responsabilitats
escaients.
A petició del propietari, i després de l’informe favorable dels serveis veterinaris municipals,
l’observació de l’animal es podrà realitzar en el domicili del propietari sempre que l’animal estiga
documentat adequadament.
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Les despeses que s’originen per la retenció i control dels animals les satisfarà el seu
propietari.
Si l’animal agressor és dels anomenats abandonats, els serveis municipals o les persones
agredides, si poden fer-ho, procediran a la seua captura i internament en el centre d’acollida
designat per l’ajuntament.
Article 23.Quan per manament de l’autoritat competent s’ingresse un animal en el centre d’acollida
esmentat, l’ordre d’ingrés haurà d’indicar el temps de retenció i d’observació a què ha de ser sotmés
i la seua causa, i haurà d’indicar a més, que pagarà les despeses originades el propietari de l’animal,
en cas d’haver-lo.
Si no hi ha una ordre contrària, transcorregut un mes des de l’internament de l’animal sense
que l’hagen tret, es procedirà de la manera indicada en l’apartat d’animals abandonats d’aquesta
ordenança.
CAPÍTOL CINQUÉ:
ANIMALS DOMÈSTICS D’EXPLOTACIÓ.
Article 24.Els cavalls en general, tant de companyia com d’explotació, podran romandre en quadres en
zones no urbanes del terme municipal, tret d’aquells nuclis urbans de la periferia de la ciutat que,
per les seues característiques agrícoles tradicionals i forma de vida de baixa densitat de població,
mantenen aquests animals com a doméstics. En qualsevol cas, no podrà haver més de dos animals
en una mateixa quadra en zona urbana. Aquesta no podrà tenir oberts buits a la via pública ni
orientació cap als confrontants. Els serveis veterinaris municipals podran informar en quin cas no és
tolerable o és antihigiènica l’estada d’un o dos d’aquests animals en zona urbana, a fi que l’Alcaldia
puga decidir el seu desallotjament.
Article 25.La matança d’animals criats per l’obtenció de productes útils per a l’home s’efectuarà de
manera instantània i indolora i sempre amb l’atordiment previ de l’animal i en locals autoritzats amb
aquesta finalitat. No s’hi podran utilitzar productes químics.
Article 26.Està prohibit l’abandonament d’animals morts.
La recollida d’animals morts la portaran a terme els serveis municipals en les condicions
higièniques adequades.
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El particular que faça ús d’aquest servei estarà obligat al pagament de l’exacció
corresponent en els termes que determine l’ordenança fiscal corresponent.
CAPÍTOL SISÉ:
ANIMALS ABANDONATS.Article 27.Els animals aparentment abandonats hauran de ser recollits i conduïts al centre d’acollida
per l’Ajuntament de Bellreguard o empresa conveniada.
Els animals salvatges autòctons catalogats seran entregats tan aviat com siga possible als
Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Als animals salvatges al.lòctons, en cas de tenir identificació, se’ls comprovarà la legalitat de
la possessió abans del lliurament. Es cas de no tenir identificació o de comprovar la il.legalitat de la
seua possessió, seran entregats als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Si l’animal està identificat, es notificarà al propietari, que disposarà d’un termini de 10 dies
per a recuperar-lo, desprès de l’abonament de les despeses corresponents a la manutenció i
atencions sanitàries. Transcorregut aquest termini, l’animal es considerarà abandonat.
Els gossos o gats que circulen en poblacions o vies interurbanes sense collar o identificació i
sense que ningú no els conduesca, així com els que tinguen propietari sense la targeta sanitària
corresponent, seran recollits pels serveis municipals i, abans de sacrificar-los, disposaran d’un
període de retenció de deu dies, si més no, durant el qual la persona que acredite ser-ne la
propietària, després d’abonar les despeses corresponents a la manutenció i a les atencions
sanitàries, podran endur-se’ls. Al final d’aquest període es comunicarà a la societat protectora
d’animals per si se’n pot fer càrrec.
Article 28.Els animals no retirats ni cedits, que ni l’Ajuntament ni cap altra institució pugen mantenir,
podran ser sacrificats mitjançant procediments eutanàsics humanitaris. Està absolutament prohibit
l’ús d’estrictina o d’altres verins, així com procediments que originen la mort amb patiment, com ara
la inhalació de monòxid de carboni.
El sacrifici, la desparasitació o l’esterilització, si correspon, es realitzarà sota control
veterinari, així com els criteris de selecció dels animals que s’han de sacrificar.
Article 29.Durant la recollida o la retenció, els animals es retindran en condicions compatibles amb els
imperatius biològics de la seue espècie.
CAPÍTOL SETÉ:
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DELS SERVEIS MUNICIPALS.Article 30.Correspon a l’ajuntament o empresa concertada la recollida d’animals abandonats. Amb
aquesta finalitat, es disposarà de personal format i d’instal.lacions adequades, o concertarà la
realització d’aquest servei amb l’administració competent.
Article 31.Els serveis veterinaris podran realitzar el control de zoonosis i epizoòties, d’acord amb les
circumstàncies epizootiològiques existents i les normes dictades per les autoritats competents.
Article 32.En els casos de declaració d’epizoòties, els propietaris dels animals de companyia compliran
les disposicions preventives que dicten les autoritats competents.
Els gossos i els gats hauran de ser vacunats periòdicament contra la ràbia, en les dates
fixades,així com contra qualsevol altra malaltia que consideren necessària les autoritats sanitàries
competents.
Article 33.Als serveis veterinaris els correspon la gestió de les accions profilàctiques , que podran
arribar fins a la retirada de l’animal.
Amb aquesta finalitat es tindrà en compte, especialment, les circumstàncies dels animals
que presenten antecendents clars d’agressivitat cap a l’entorn humà, els quals podran ser
desallotjats per l’autoritat municipal, tenent en compte aquesta circumstància.
Article 34.L’autoritat municipal, després de l’ informe dels serveis veterinaris, disposarà el sacrifici dels
animals amb ràbia diagnosticada o amb qualsevol altra malaltia zoonòtica d’especial gravetat per a
l’home o per a qualsevol altre animal, quan les circumstàncies ho aconsellen i sense cap tipus
d’indemnització.
CAPÍTOL VUITÉ.PROTECCIÓ DELS ANIMALS.
Article 35.Pel que fa als animals a què fa referència aquesta ordenança, està prohibit:
1.-Causar-los la mort, excepte en els casos d’animals destinats al sacrifici, amb una malaltia incurable
o per una necessitat ineludible. En qualsevol cas, el sacrifici es farà eutanàsicament sota control
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veterinari i en les instal.lacions autoritzades.
2.- Colpejar-los, maltractar-los, infligir-los qualsevol dany injustificat o cometre actes de crueltat
contra ells.
3.-Mutilar-los de qualsevol manera, excepte si hi ha control veterinari.
4.- Deixar-los a la intempèrie sense la protecció adequada davant les inclemències meteorològiques.
5.- Mantenir-los en instal.lacions inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari o que no
corresponguen a les necessitats etològiques i fisiològiques de la seua espècie.
6.- No facilitar-los l’alimentació necessària per al desenvolupament, segons la seua espècie, raça i
edat.
7.- Fer-los ingerir substàncies que els puguen causar patiments o danys innecessaris.
8.- Vendre’ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a l’experimentació, llevat dels casos autoritzats
expressament amb finalitat científica i sense patiment per a l’animal.
9.- Posseir-los sense complir els calendaris de vacunació i de tractaments obligatoris.
10.- La seua utilització en activitats comercials que els suposen maltractaments, patiments, danys o
que no es corresponguen amb les característiques etològiques i fisiològiques de l’espècie en qüestió.
11.- Vendre’ls a menors de 16 anys i a incapacitats sense l’autorització dels seus pares o tutors.
12.- Criar-los per a la venda o vendre’ls en establiments sense les llicències o permisos corresponets,
i que no estiguen registrats com a nuclis zoològics. Està prohibida la venda ambulant i per correu.
13.- Portar-los nugats a vehicles en marxa.
14.- Abandonar-los en habitatges tancats, a les vies públiques, camps, solars o jardins.
15.- Organitzar baralles d’animals i, en general, animárlos a agredir-se els uns als altres o a llançar-se
contra persones o vehicles de qualsevol classe.
16.- La utilització d’animals en espectacles, festes populars i altres activitats que impliquen crueltat o
mal tracte que puguen ocasionar-los patiments o fer-los objecte de tractaments antinaturals, o
utilitzar-los en instal.lacions no legalitzades per a aquesta finalitat.
17.- La donació d’un animal com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.
18.- Queda prohibit soltar espècies animals no autòctones que puguen suposar un fort impacte per a
l’ecosistema.
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CAPÍTOL NOVÉ
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 36.Els propietaris d’animals que per qualsevol circumstància i d’una manera freqüent
produesquen molèsties al veïnat, sense que prenguen les mesures escaients per a evitar-ho, seran
sancionats amb multes entre 5.000 a 50.000.- pessetes, i en cas de reincidència l’autoritat podrà
confiscar-los els animals i els donaran la destinació que crega escaient, no tenint dret a cap
indemnització.
Article 37.Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança les sancionarà l’Alcaldia-Presidència dins
de l’àmbit de les seues competències, després de la incoacció de l’expedient oportú, amb multes la
graduació de les quals tindrà en compte les circumstàncies que concòrreguen en cada cas, tot això
sense perjudici de passar el tant de culpa al jutjat o la tramesa de les actuacions practicades a les
autoritats competents, quan ho determine la naturalesa de la infracció.
Per imposar les sancions a les infraccions previstes en aquesta llei, caldrà seguir el
procediment sancionador regulat per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú en relació al Reial Decret 1398/1993, de 9 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
Article 38.1. Les infraccions en matèria de sanitat, típificades en la legislació específica, seran
sancionades amb les mesures i multes que s’hi fixen, d’acord amb els articles 32-37 de la Llei
14/1986, General de Sanitat, de 25 d’abril, i les disposicions concordants i complementàries fins a un
màxim de 2.500.000 pessetes.
2. Les infraccions a aquesta ordenança es classificaran en: lleus, greus i mol greus, i les
sancions a aplicar, per imperatiu legal, seran de:
a)

de 5.000 a 100.000 pessetes per a les lleus
b) de 101.000 a 1.000.000 de pessetes per a les greus
c) d’1.000.000 a 3.000.000 de pessetes per a les molt greus.

3. Les sancions a les infraccions d’aquesta ordenança classificades en l’apartat anterior i
tipificades en els articles 40, 41, 42 d’aquest text, se sancionaran tenint en compte el contingut de la
Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, amb multa que per imperatiu legal queda
establerta en:
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De 5.000 a 100.000 pessetes, per infraccions lleus.
De 101.000 a 1.000.000 de pessetes, per infraccions greus.
D’1.000.000 a 3.000.000 de pessetes, per infraccions molt greus.
4. 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) Finalitat lucrativa il.lícita i la quantia del benifici obtingut en la comissió de la infracció.
b) La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa tant a
persones com a animals.
c) La intencionalitat o negligència.
d) La reiteració o reincidència
e) L’ incompliment reiterat dels requeriments previs.
Article 39.1. Les infraccions a les quals fa referència aquesta ordenança prescriuran en el termini de
dos mesos, si són lleus; d’un any, si són greus; i de dos anys si són molt greus.
2. El termini de prescripció serà comptador a partir del coneixement del fet que constituesca
infracció per part de l’ autoritat competent.
3. La prescripció s’interromprà des del moment en què s’inicie el procediment, i el termini
tornarà a còrrer si l’expedient està paralitzat durant més de sis mesos per causa no imputable a la
persona subjecta al procediment.
Article 40.
Tindran la consideració d’infraccions lleus:
1. No adoptar les mesures oportunes per a impedir que els animals de companyia embruten les vies
o espais públics.
2. Els trasllat d’animals que no complesquen allo previst en l’article 7 d’aquesta ordenança.
3.-La circulació d’animals per les vies públiques sense collar i conduïts mitjançant una cadena,
corretja o cordó resistent i boç, si cal.
4. La presència d’animals en zones expressament prohibides: arena de les platges i vies públiques,
zones ajardinades, i les destinades a jocs infantils..
5. La possessió d’animals en habitatges urbans en males condicions higièniques que atempten
contra la salut pública o que causen molèsties als veïns.
6. La venda d’animals de companyia a menors de 16 anys sense que tinguen autorització de pares o
tutors.
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7. Exercir la venda ambulant d’animals de companyia fora dels establiments autoritzats.
8.- La presència d’animals en qualsevol classe de locals destinats a la fabricació, venda,
emmagatzemament, transport o manipulació d’aliments.
9.- Qualsevol infracció a la present ordenança que no estiga qualificada com a greu o molt greu.
Article 41.Tindran la consideració d’infraccions greus:
1.- La possessió d’un animal sense complir els calendaris de vacunació i tractaments obligatoris.
2. L’abandonament d’animals per part dels seus posseïdors i el mantenir-los en instal.lacions o llocs
insans o insalubres.
3. La venda ambulant d’animals i en centres no autoritzats per part de l’Administració.
4. Sacrificar els animals amb tècniques diferents a les autoritzades per la legislació vigent.
5. La no comunicació de brots epizoòtics per part dels propietaris de residències d’animals o de
centres d’ ensinistrament.
6. Alimentar animals amb restes d’altres animals morts que no hagen passat els controls sanitaris
adequats per al consum.
7. No facilitar el contral sanitari d’un animal agressor que haja causat lesions de qualsevol tipus a
una altra persona o animal.
8. El manteniment d’animals d’espècies perilloses sense autorització prèvia
9. La donació d’animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per
altres adquisicions de naturalesa distinta a la trasacció onerosa d’animals.
10. El manteniment dels animals sense l’alimentació o en instal.lacions indegudes, des del punt de
vista higiènicosanitari, o inadequades per a la pràctica de la cura i l’atenció necessaries, d’acord amb
les seues necessitats etològiques, segons la raça i l’espècie.
11. La no vacunació o la no realització de tractaments obligatoris als animals de companyia.
12. L’inclompliment, per part dels establiments, per al manteniment temporal d’animals, la cria o la
venda d’aquests, de qualsevol dels requisits i les condicions establerts en aquesta llei.
13. La filmació d’escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o patiment, sense
autorització prèvia de l’òrgan competent de la Comunitat Valenciana.
14. La reincidència en una infracció lleu.
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Article 42.
Seran infraccions molt greus:
1. El sacrifici dels animals amb patiments físics o psíquics sense necessitat o causa justificada.
2. Els maltractaments i les agressions físiques o psíquiques als animals.
3. La filmació d’escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment d’animals quan el dany
no siga simulat.
4.- L’esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici d’animals sense control veterinari.
5. Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen ocasionarlos patiments, transtorns greus que alteren el desenvolupament fisiològic natural o la mort, tret de
les controlades per veterinaris en cas de necessitat.
6. La utilització d’animals de companyia en espectables, baralles, festes populars i altres activitats
que indiqun crueltat o maltractament i que puguen ocasionar-los la mort, el patiment o fer-los
subjectes de tractes antinaturals o vexatoris; en aquest supòsit, per a la imposició de la sanció
corresponent, hom s’atindrà al que disposa la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d’Espectacles,
Establiments Públics i Activitats Recreatives.
7. La incitació als animals per escometre les persones o altres animals, exceptuant-ne els gossos de
la policia i els de pastors.
8. La reincidència en una infracció greu.
Article 43.
Els agents de l’autoritat i totes aquelles persones que presèncien o coneguen fets contraris a
aquesta ordenança tenen l’obligació de posar-ho en conèixement de l’ajuntament.
Article 44.
L’Ajuntament de Bellreguard podrà retirar els animals objecte de protecció sempre que hi
haja indicis d’infracció de les presents disposicions amb caràcter preventiu, fins a la resolució de
l’expedient sancionador corresponents, com a resultat del qual l’animal podrà ser retornat al
propietari o passar a disposició de l’Administració.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera.
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L’Ajuntament programarà campanyes divulgadores del contingut d’aquesta ordenança i
prendrà les mesures que contribuesquen a fomentar el respecte als animals i a difondre’l i
promoure’l en la societat.
Segona.
D’acord amb la normativa en matèria de protecció animal i la resta de la legislació
complementària, els organismes competents seran considerats òrgans d‘execució i vigilància d’allò
disposat en aquesta ordenança que els afecta.
DISPOSICIONS FINALS.
Primera.
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de
la Provincia.
Segona
Queden derogades les disposicions de rang inferior o igual que s’oposen als seus
articles d’aquesta ordenança.
Tercera
L’alcaldia queda facultada per a dictar les ordres o instruccions que calguen per a la
interpretació adecuada, l’execució i l’ampliació d’aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
A fi d’establir un millor control sanitari, tots els posseïdors de gossos i de gats estan obligats
a obtenir, després de la desparasitació i vacunació de l’animal, la cartilla sanitària corresponent en el
termini de tres mesos.

