
AJUNTAMENT 
 DE 

SANT JOAN D'ALACANT 

EDICTE   

Elevat a definitiu l'acord de Ple de data 4 de desembre de 2001, d'aprovació provisional 
de l'Ordenança Municipal de Tinença i Protecció d'Animals, per no haver-se'n presentat cap 
reclamació o suggeriment durant el període d'informació pública i de conformitat amb el 
que es disposa en l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, es publica el seu text íntegre:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA I 
PROTECCIÓ D'ANIMALS 

Article 1.- Aquesta Ordenança té per objecte regular les interrelacions entre les 
persones i els animals domèstics, tant els de convivència humana com els utilitzats amb 
finalitats esportives o lucratives, compatibilitzar la tinença d'animals amb la higiene, salut 
pública, seguretat de les persones i béns, així com garantir la protecció deguda als animals.  

Amb aquesta intenció, l'Ordenança té en compte les molèsties i perills que poden 
ocasionar els animals, juntament amb el gran valor de la seua companyia per a un elevat 
nombre de persones; aquest és el cas dels gossos, dels gossos pigall per a invidents, gossos de 
salvament i altres manifestacions esportives, afectives o d'esplai.

Així mateix, per a l'aplicació de la present Ordenança s'atindrà a les Lleis especials, tant 
Autonòmiques com Estatals vigents a cada moment, així com els desenvolupaments 
reglamentaris de les mateixes.  

Article 2.- Estaran subjectes a obtenció prèvia de llicència municipal en els termes que 
determina si escau el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, així 
com la Llei 4/94 de la Generalitat Valenciana sobre protecció dels animals de companyia, les 
activitats següents:

a) Establiments hípics que alberguen cavalls per a la pràctica de l'equitació amb finalitats 
esportives, recreatives o turístiques. 

b) Els centres per a la cura d'animals de companyia destinats a la reproducció, 
allotjament temporal o permanent i/o subministraments animals per viure en domesticitat en 
les llars, principalment gossos, gats i aus; així com altres canins destinats a la caça i l'esport, 
que es divideixen en:

Títol I: OBJECTIUS I ÀMBIT D'APLICACIÓ



- Espais de cria: per a reproducció i subministrament d'animals a tercers.
- Residències:  establiments  destinats  a  guardar  animals  en  règim 

d'allotjament temporal.   
- Gossades o gosseres: establiments destinats a guardar animals per a la caça.
c) Entitats  o  agrupacions  diverses  no compreses en les esmentades anteriorment. Es

divideixen en :   
- Zoos ambulants, circs i entitats similars.
- Tendes per a la venda  d'animals  d'aquari  o  terrari, com ara: peixos, serps, 

aràcnids, etc.   
- Qualsevol altra entitat no arreplegada en les relacions anteriors i l'activitat de les 

quals estiga relacionada amb els animals de companyia.

Article 3.- L'àmbit d'aplicació se circumscriu al terme municipal de Sant Joan 
d'Alacant.

Article 4.- La competència funcional d'aquesta matèria queda atribuïda a la Regidoria 
de Sanitat de l'Ajuntament, sense perjudici de la qual corresponga, concurrentment, a la 
Regidoria de Medi ambient i/o altres regidories, així com, si escau, a l'Alcaldia-Presidència, 
si aquesta es reserva aquestes competències per a si.

Títol II: NORMES SOBRE TINENÇA D'ANIMALS   

Capítol I.-  De caràcter general i higiènic-sanitàries.   

Article 5.- Amb caràcter general, s'autoritza la tinença d'animals domèstics en 
domicilis particulars, sempre que les condicions higiènico-sanitàries de l'allotjament i 
de l'animal siguen les adequades i no es produïsquen situacions de risc o incomoditat per 
als veïns i ciutadans en general, excepte les derivades de la pròpia tinença de l'animal.  

Quan s'estime que l'estada d'animals en un habitatge o local no és tolerable, els 
propietaris d'aquests animals hauran de procedir al seu desallotjament. Si no ho feren 
voluntàriament, després de ser-hi requerits per l'autoritat municipal, ho faran els Serveis 
Municipals corresponents, sense perjudici de la responsabilitat que procedira per 
desobediència a l'autoritat. 

Article 6.- És prohibida la tinença d'animals salvatges, a excepció dels cadells en 
adopció provisional, sempre que complisquen les condicions de seguretat i higiene i sota 
supervisió d'autoritat competent.

Article 7.- En el supòsit de tinença d'espècies protegides o d'animals no domèstics, 
l'autoritat municipal podrà decretar el decomís dels mateixos.

Article 8.- Les persones que convisquen amb animals, estan obligades a 
proporcionar-los alimentació i tractament adequat, tant en raó d'allotjament com sanitari; és 
a dir, tindran l'obligació de mantenir-los en bones condicions higiènico-sanitàries, albergar-
los en instal·lacions adequades i realitzar qualsevol tractament preventiu declarat obligatori.



Així mateix, estarà obligat a declarar al facultatiu sanitari competent, com més prompte 
millor, l'existència d'una malaltia contagiosa o transmissible a l'home.

Article 9.- En tot cas, es respectaran les normes internes de convivència de cada 
comunitat de veïns. La pujada i baixada d'animals de companyia en els aparells elevadors, 
es farà sempre no coincidint amb la utilització de l'aparell per altres persones, si aquestes 
així ho exigeixen.

Article 10.- Els porters, conserges, guardes o encarregats de finques, urbanes o 
rústiques, col·laboraran amb l'autoritat municipal per a l'obtenció de dades o antecedents, 
amb els límits que puga imposar-los la seua relació laboral.

Article 11.- Els animals que hagen causat lesions a les persones o a altres animals, 
així com tots aquells sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos immediatament i 
durant 14 dies a control veterinari. El període d'observació tindrà lloc en Alberg Caní o 
Centre d'Acolliment autoritzat per realitzar aquestes funcions.

El compliment d'aquest precepte així com les despeses ocasionades per la retenció i 
control de l'animal, recauran sobre el propietari.

Article 12.- L'autoritat competent, podrà ordenar l'internament i/o aïllament d'animals 
afectats d'una malaltia transmissible a les persones, per al seu tractament curatiu o sacrifici 
si fóra necessari o convenient.

Article 13.- Quan s'interne un animal en l'Alberg Caní o Centre d'Acolliment autoritzat 
per mandat de l'Autoritat Competent, l'ordre d'ingrés haurà de precisar el temps 
d'observació a què haja de ser sotmès, respectant un mínim de 10 dies, causa de la mateixa, 
i indicació de sobre qui recauen les despeses ocasionades.

Article 14.- Excepte ordre en contra, transcorregut més d'un mes des de l'internament 
de l'animal sense que li hagen passat a buscar, malgrat haver-hi sigut requerit l'amo, i sense 
que haja sigut possible la seua adopció, es procedirà segons el que es disposa en l'article 39 
d'aquesta Ordenança.   

Article 15.-  El trasllat d'animals, haurà de fer-se com més ràpidament possible, en 
embalatges especialment concebuts i adaptats a les característiques físiques i etològiques de 
l'animal, protegint-los degudament contra colps i inclemències climatològiques o qualsevol 
tipus d'agressió.

Aquests embalatges hauran de mantenir-se en bones condicions higièniques i sanitàries, 
havent de ser desinfectats i desinsectats amb la freqüència necessària. En l'exterior portaran 
visiblement la indicació que conté animals vius en dues parets oposades i la indicació “dalt” 
o “baix”. Durant el transport i l'espera, els animals seran abreurats i rebran alimentació a 
intervals convenients, perquè no patisquen.

La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de forma adequada a les seues 
condicions i per personal experimentat.  
   No es podran transportar, excepte necessitats assistencials, animals malalts, ferits, 
afeblits,  femelles  en  gestació  avançada,  lactants,  així com qualsevol animal que no



estiga en bones condicions físiques.

Article 16.-  El transport d'animals en vehicles particulars s'efectuarà de manera que no 
puga ser pertorbada l'acció del conductor del vehicle, es comprometa la seguretat del trànsit 
o els supose condicions inadequades des del punt de vista etològic o fisiològic. 
Hauran d'anar allotjats en la part posterior del vehicle evitant molestar al conductor a 
qui no podran tenir accés durant el trajecte.  

La permanència d'animals a l'interior de vehicles només es permetrà durant un breu 
espai de temps i sempre que l'automòbil es trobe a l'ombra i amb les 
finestretes lleugerament baixades per permetre una ventilació suficient. La Policia 
Municipal podrà rescatar a un animal deixat a l'interior d'un vehicle si considera que la seua 
vida corre perill.

Article 17.-  En cas de ser atropellat un animal per un vehicle, quan aquest circule per 
vies urbanes, i sense perjudici de l'atestat o informe policial que procedisca aixecar de 
conformitat amb les previsions de les lleis i reglaments a aquest efecte, el conductor del 
vehicle estarà obligat a comunicar el fet com més aviat possible a les Autoritats 
competents, a fi de garantir la seguretat per als altres usuaris de les vies públiques.

En cas de resultar ferit l'animal, tindrà el conductor del vehicle, sempre que no perille 
la seua integritat física i el propietari o tenidor de l'animal es trobara absent o no poguera 
fer-ho, l'obligació de traslladar a l'animal al centre veterinari més pròxim. En cap cas 
s'abandonarà un animal ferit.

Article 18.- És prohibit l'abandó d'animals morts. La recollida dels mateixos es 
realitzarà a través del personal assignat a aquestes funcions o, si escau, a través dels 
establiments legalment autoritzats que hagen sigut concertats per a aquest servei.

Article 19.- Els serveis veterinaris podran efectuar el control de zoonosi i epizoòties 
d'acord amb les circumstàncies epidemiològiques del moment.

Capítol II.-  NORMES ESPECÍFIQUES PER A GOSSOS.   

Article 20.- Són aplicables als gossos, les normes de caràcter general que s'apliquen a 
tots els animals domèstics.

Article 21.- Els propietaris o posseïdors de gossos, estan obligats a censar-los en el 
Servei Municipal corresponent, a proveir-se de Targeta Sanitària Canina i Xapa 
d'Identificació Numerada en complir l'animal els tres (3) mesos d'edat.

Per a censar als animals hauran d'aportar-se les dades següents:   
-Nom i Cognoms o Raó Social.
-N.I.F. o C.I.F.
-Domicili.
-Raça, data de naixement i sexe de l'animal.
-Codi d'identificació (nombre de microxip o tatuatge).
-Targeta Sanitària Canina. 



Tant la Targeta Sanitària com la Xapa d'Identificació, podran obtenir-se durant els 
dies de vacunació antirràbica obligatòria, o a través dels veterinaris que procedisquen 
a la vacunació de l'animal.

Article 22.- Els establiments de cria i venda d'animals, les clíniques veterinàries, 
les associacions protectores i defensa d'animals, i, en general, tot professional o entitat 
legalment constituïda, col·laboraran amb l'Ajuntament en el Censat dels animals que venen, 
tracten o cedisquen.

Article 23.- Els propietaris o posseïdors de gossos que canvien de domicili o 
transferisquen la possessió de l'animal, ho comunicaran en el termini de 15 dies al Servei 
Municipal competent, indicant el nom i domicili del nou posseïdor, amb referència 
expressa al nombre de Xapa d'Identificació.   
      Igualment,  estan  obligats  a  notificar  la  desaparició  o  mort  de  l'animal,  en  el lloc i 
termini indicat anteriorment, a fi de tramitar la seua baixa en el cens municipal.

Article 24.- Els censos elaborats, estaran a la disposició de les Administracions 
Públiques competents, estant les dades contingudes en aquest cens, subjectes al que es 
disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Article 25.- El servei de cens, vigilància, inspecció, autorització i recollida d'animals 
abandonats, podrà ser objecte d'una taxa fiscal, la qual serà regulada en la corresponent 
Ordenança Fiscal.

Article 26.- Els posseïdors de gossos, que ho siguen per qualsevol títol, hauran de 
proveir-lo de sistemes d'identificació, conforme a les modalitats vigents, o que establisca la 
Generalitat Valenciana en un moment determinat.

Article 27.- Els posseïdors de gossos hauran d'emplenar, sota supervisió del facultatiu 
veterinari que realitze la identificació, una fitxa facilitada per l'esmentat facultatiu.

Article 28.- El propietari o posseïdor de l'animal haurà de comunicar al Registre 
qualsevol variació que es produïsca en la identificació de l'animal.

Article 29.- Periòdicament, els gossos hauran de ser vacunats en dates fixades a aquest 
efecte, fent-se constar la data de compliment d'aquesta obligació en la seua targeta de 
control sanitari.

En els casos de declaració d'epizoòties, els amos de gossos compliran les disposicions 
preventives que es dicten per les autoritats competents, així com les prescripcions que 
ordene Alcaldia.

   Article 30.- Els propietaris o posseïdors de gossos mossegadors són tinguts de 
facilitar les dades corresponents de l'animal agressor, tant a la persona agredida o les 
seues representants legals, com a les autoritats competents que ho sol·liciten.



      Article 31.- A  petició  del  propietari i sota control veterinari, l'observació antirràbica 
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 32.- Les persones que usen gossos per a vigilància, hauran de procurar 
aliments, allotjament i cures als mateixos. A més els tindran inscrits en el Cens Caní.   

Article 33.- Els gossos guardians hauran d'estar sota vigilància dels seus amos o 
persones responsables i, en tot cas, en llocs on no puguen causar danys a persones o coses. 
S'haurà d'advertir en lloc visible l'existència de gossos guardians.

En tot cas, en els recintes oberts a la intempèrie, s'habilitarà una caseta que protegisca a 
l'animal de les inclemències meteorològiques.

No podran estar permanentment lligats i, en cas d'estar subjectes, el mitjà de subjecció 
haurà de permetre la seua llibertat de moviment.

Article 34.- Els establiments de tractament, cura o allotjament de gossos, disposaran 
obligatòriament de sales d'espera, amb la finalitat que aquests no romanguen en la via 
pública, escales o altres dependències abans d'entrar en els esmentats establiments.  

Títol III:  PRESÈNCIA D'ANIMALS DE COMPANYIA   

Article 35.- En les vies públiques, els gossos aniran subjectes per corretja o cadena i 
collar amb la Xapa d'Identificació Numerada. L'ús de morrió serà ordenat per l'Autoritat 
Municipal quan les circumstàncies ho aconsellen i mentre duren aquestes. En qualsevol cas, 
l'ús de morrió serà obligatori en aquells gossos la perillositat dels quals siga raonablement 
previsible, a causa de la seua naturalesa i característiques.

Article 36.- Es considerarà gos abandonat aquell que no tinga amo ni domicili conegut 
per una persona en el terme municipal de Sant Joan d'Alacant. No obstant això, no tindrà 
consideració de gos abandonat aquell que camina al costat del seu amo, encara que 
circumstancialment no siga conduït subjecte amb corretja o cadena, sempre que circule amb 
collaret i Xapa d'Identificació Numerada.

Article 37.- Els gossos vagabunds desproveïts de collaret amb Xapa d'Identificació 
Numerada, seran recollits pels Serveis Municipals i mantinguts per un període d'observació 
de 10 dies en l'Alberg Municipal o Centre d'Acolliment autoritzat.

Les despeses de manteniment, seran a càrrec del propietari de l'animal, 
independentment de les sancions que si escau puguen correspondre.

     Article 38.- Els gossos recollits i que no hagen sigut reclamats pels seus amos 
en el  termini  abans  esmentat,  quedaran per deu dies a la disposició de qui ho 



sol·licite i es comprometa a regular la seua situació sanitària i fiscal. Les despeses que haja 
ocasionat l'animal durant la seua retenció seran exigits a l'amo, en cas de ser aquest qui 
reclame a l'animal. 

Article 39.- Els no retirats ni cedits, transcorregut un mes, se sacrificaran per 
procediments eutanàsics, prohibint-se l'ús d'estricnina o altres verís o procediments que 
ocasionen la mort amb sofriment. Es realitzaran sota control veterinari.

Article 40.- El servei anteriorment esmentat, es podrà concertar amb la 
Conselleria competent o amb les associacions de protecció d'animals, legalment 
constituïdes, que sol·liciten fer-se càrrec de la recollida, manteniment i adopció o 
sacrifici dels animals abandonats.  

Article 41.- Els conductors o encarregats dels mitjans de transport públic, podran 
prohibir el trasllat d'animals, quan consideren que puguen ocasionar molèsties a la resta de 
passatgers. També podran indicar un lloc destinat en el vehicle per a l'acomodament de 
l'animal.

En tot cas podran ser traslladats en transports públics, tots aquells animals domèstics 
xicotets dins de cistelles, borses, gàbies o en braços de l'amo.

Article 42.- Els propietaris d'hotels, pensions, bars, restaurants, cafeteries i similars, 
podran prohibir l'entrada i permanència de gossos en el seu establiment, assenyalant 
visiblement a l'entrada aquesta prohibició. Malgrat el cas de permetre l'entrada i permanència 
de gossos, caldrà que porten el collar amb la Xapa d'Identificació Numerada, vagen previstos 
de morrió quan escaiga, i subjectes per corretja o cadena.

Article 43.- Queda expressament prohibida l'entrada de gossos i gats en locals 
d'espectacles esportius i culturals, excepte en aquells casos que per la seua especial 
naturalesa, siga imprescindible.

Article 44.- És prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals en 
piscines públiques. 

Article 45.- Queda expressament prohibida l'entrada de gossos i gats en tot tipus 
d'establiments destinats a la fabricació, emmagatzematge, venda, transport o manipulació 
d'aliments.

Article 46.- Els gossos pigall d'invidents, podran viatjar en tots els mitjans de transport 
públic i tenir accés als locals, espais i espectacles públics, sense pagar suplement quan 
acompanyen a la persona a qui serveixen de pigall, sempre que complisquen les condicions 
higiènico-sanitàries i de seguretat posades, i ostenten la Xapa d'Identificació Numerada. No 
seran aplicables les disposicions dels articles 41, 42, 43 i 44. El transport de gossos en 
vehicles particulars s'efectuarà de manera que no siga pertorbada l'atenció del conductor.

Article 47.-  És  prohibit  de  deixar  les  deposicions  fecals  dels  gossos en  les  vies



públiques i en general en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris 
d'animals són responsables de l'eliminació de les mateixes.

En cas que es produïsca la infracció d'aquesta norma, els agents de l'Autoritat 
Municipal podran requerir al propietari o persona que conduïsca al gos perquè procedisca a 
retirar les deposicions de l'animal. En cas de no ser atès el requeriment, es procedirà a 
imposar la sanció de conformitat amb la llei vigent.

Article 48.- Les deposicions s'arreplegaran en bosses de plàstic, les quals hauran de 
ser tancades adequadament, deixant-les situades posteriorment en borses d'escombraries 
domiciliàries, en papereres públiques o en contenidors d'escombraries.

Títol IV: SOBRE PROTECCIÓ DELS ANIMALS.   

Article 49.- És prohibit l'abandó d'animals en qualsevol circumstància. Els propietaris 
d'animals que no desitgen continuar tenint-los, hauran de deixar-los en un establiment 
d'acolliment o, si escau, avisar a la Policia Local perquè procedisca a la seua recollida.

Article 50.- És prohibit de causar dany o cometre actes de crueltat o mal tracte 
als animals domèstics propis o aliens, així com als animals salvatges en règim de 
convivència o captivitat.

Els qui infringisquen aquest article, seran sancionats d'acord amb el que es disposa en 
la llei, sense perjudici de l'exigència de responsabilitats que hi recaiguen sobre l'amo o 
persona causant del dany.

Article 51.- És prohibida la permanència continuada de gossos en les terrasses dels 
pisos, havent de passar-hi la nit a l'interior de l'habitatge, amb la finalitat que pertorben com 
menys possible al veïnat, i/o a la intempèrie en condicions extremes de fred, calor o pluja.

Article 52.- Els animals els amos dels quals els infringisquen maltractaments o els 
tinguen en llocs que contravenen les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat 
oportunes, podran ser decomissats si el propietari o persona encarregada no adopta les 
mesures necessàries per solucionar aquesta situació.

Article 53.- És prohibit de causar la mort d'animals, excepte en casos de malaltia 
incurable o de necessitat ineludible. En aquests casos es procedirà al sacrifici per 
procediments eutanàsics en en clínica autoritzada o en presència d'un veterinari.

Article 54.- Així mateix queda totalment prohibit:   
a) Practicar mutilacions als animals, excepte les controlades per veterinari.
b) No subministrar-los l'alimentació necessària per al seu normal desenvolupament.
c) Fer  donació  d'animals  com  a premi, reclam,  sol·licitària  recompensa  o regal de 

compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la pròpia transacció monetària 
d'animals.
      d) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que 
alteren  el  seu  desenvolupament  fisiològic  natural  o la mort, excepte els controlats per 



veterinaris en cas de necessitat.   
e) Vendre'ls o donar-los per a l'experimentació en laboratoris o clíniques sense el 

compliment de les garanties previstes en la normativa vigent dictades o que es dicten en el 
futur.

f) Vendre'ls o donar-los a menors de divuit anys i a incapacitats sense l'autorització dels 
qui tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.

g) Exercir la seua venda ambulant. La cria i comercialització estarà emparada per les 
seues corresponents llicències i permisos.

h) La utilització d'animals de companyia en espectacles, bregues, festes populars i altres 
activitats que impliquen crueltat o mal tracte, puguen ocasionar-los la mort o fer-los objecte 
de tractaments antinaturals o vexatoris.

i) La posada en llibertat o introducció en el mitjà natural d'exemplars de qualsevol 
espècie exòtica que es mantinga com a animal de companyia, amb l'excepció dels 
contemplats en el RD 1118/1989 de 15 de Setembre.

j) L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades segons la 
legislació vigent.

Article 55.- En el cas d'incompliment greu o persistent per part de propietaris o 
responsables d'animals, de les obligacions establides en els anteriors articles d'aquest Títol, 
l'Administració Municipal podrà disposar el trasllat dels animals a un establiment adequat i 
adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària.

Article 56.- Es consideraran incorporats a aquesta Ordenança les disposicions, Estatals 
o Autonòmiques, sobre protecció o bon tracte dels animals dictades o que es dicten en el 
futur. 

Títol V: ANIMALS DOMÈSTICS D'EXPLOTACIÓ.   

Article 57.- Animal d'explotació és tot aquell que, sent domèstic o silvestre, tant 
autòcton com al·lòcton, és mantingut per l'home amb finalitats lucratives i/o productives.

Article 58.-  La presència d'animals domèstics d'explotació quedarà restringida a les 
zones catalogades com a rústiques en el PGOU, no podent, en cap cas, romandre en els 
habitatges. Seran allotjats en construccions aïllades, adaptades a les característiques de cada 
espècie. Aquestes construccions compliran, tant en les seues característiques com en la seua 
situació, les normes legals en vigor sobre cria d'animals, així com el Reglament d'Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses i altres disposicions aplicables en la matèria.

Article 59.- Es presumirà l'existència d'explotació quan es tinguen més de tres animals, 
de diferent sexe i existisca activitat comercial; per la qual cosa es requerirà en aquest cas 
l'obtenció de la Llicència Municipal corresponent.

   Article 60.- Tota estabulació haurà de comptar amb la preceptiva Llicència Municipal, 
estar censada i complir en tot moment els requisits sanitaris legalment establits.



Article 61.- El trasllat d'aquests animals, tant dins del terme municipal com fora d'ell, 
es durà a terme de conformitat amb l'establit en la Llei i Reglament de Epizoòties i en els 
preceptes de la present Ordenança.

Article 62.- Els propietaris d'estabulació d'animals domèstics d'explotació, hauran de 
posar en coneixement dels Serveis Veterinaris corresponents, la incorporació de nous 
animals i la documentació sanitària dels mateixos.

Article 63.- Quan en virtut d'una disposició legal  o per raons sanitàries greus, no haja 
d'autoritzar-se la presència o permanència d'animals en determinats locals o espais, 
l'Autoritat Municipal, previ oportú expedient, podrà requerir als amos perquè els 
desallotgen voluntàriament o obligar-los-hi en el seu defecte, sense perjudici de les 
responsabilitats civils i penals que hi corresponguen.   

Article 64.- El sacrifici d'animals criats per a l'obtenció de productes útils per a 
l'home, s'efectuarà de forma instantània i indolora, amb l'atordiment previ de l'animal i en 
locals autoritzats per a aquestes finalitats, sense que es puguen utilitzar a tals efectes 
productes químics.

Títol VI:  ESTABLIMENTS DE CRIA, VENDA, MANTENIMENT I  
RECOLLIDA D'ANIMALS.

 Article 65.- Els establiments dedicats a la cria i/o venda d'animals la comercialització 
dels quals estiga autoritzada hauran de complir, sense perjudici de les altres disposicions que 
els siguen aplicables, les normes següents:
a) Estaran  registrats  com  a  nucli  zoològic  davant la Conselleria competent, segons
disposa la Normativa vigent aplicable i el número atorgat estarà a la vista del públic.

b) Portaran un registre que estarà a la disposició de l'Administració, en el qual 
constaran les dades que reglamentàriament s'establisquen i els controls periòdics als quals 
s'hagen sotmès els animals.

c) Emplaçament, amb l'aïllament adequat que evite el possible contagi de malalties a, o 
d'animals estranys.

d) Comptaran amb instal·lacions i equips que proporcionen un ambient higiènic, 
defensen de perills als animals i faciliten les accions zoosanitàries.

e) Estaran dotats d'aigua corrent potable freda i calenta.
f) Disposaran  d'elements per a l'eliminació higiènica de fems i aigües residuals, 

de manera que no comporten perill de contagi per a altres animals ni per a les persones.   
g) Tindran recintes, locals i gàbies de fàcil rentada i desinfecció per a l'aïllament, segrest 

i observació d'animals malalts o sospitosos de malaltia, d'acord amb les necessitats 
fisiològiques i etològiques de l'animal.

h) Disposaran de mitjans idonis per a la neteja i desinfecció de locals, material i utensilis 
que estiguen en contacte amb els animals i, si escau, dels vehicles utilitzats per al transport 
dels mateixos quan aquest es precise.

i) Estaran dotats de mitjans adequats per a la destrucció o eliminació higiènica de 
cadàvers d'animals i matèries contumaces.



j) Programa definit d'higiene i profilaxi dels animals albergats, emparat per un Tècnic 
Veterinari col·legiat.
    k) Programa de maneig adequat perquè els animals es mantinguen en bon estat de salut i 
amb una qualitat de vida d'acord amb les seues característiques etològiques i fisiològiques.

l) Col·laboraran amb l'Ajuntament en el censat dels animals. Els animals hauran de 
vendre's desparasitats i lliures de tota malaltia, amb certificat Veterinari acreditatiu.

L'interessat haurà d'acreditar estar en possessió de la documentació que demostre la seua 
legal tinença segons el que es disposa pels Reglaments (CEE), relatius a l'aplicació per 
Espanya del Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora 
silvestres (CITES). 

Si procedeix d'una granja o viver legalment constituït i objecte de protecció Cites, tindrà 
la necessitat d'acompanyar el document Cites a fi d'acreditar la seua procedència.

Article 66.- L'existència d'un Servei Veterinari dependent de l'establiment que atorgue 
certificats de salut per a la venda d'animals, no eximirà al venedor de responsabilitat davant 
malalties d'incubació no detectades en el moment de la venda.

S'establirà una garantia mínima de quinze dies per si hi haguera lesions ocultes o 
malalties en incubació.

Article 67.- La concessió de la Llicència d'Obertura per a establiments destinats a la cria 
i venda d'animals de companyia estarà condicionada al compliment dels preceptes establits en 
l'article 66.

Article 68.- Sense perjudici de la superior autoritat competent, els Serveis Veterinaris 
podran efectuar-ne inspeccions dels establiments de cria, venda i guarda d'animals de 
companyia.  

Article 69.- Els Serveis Veterinaris podran efectuar el control de zoonosi i epizoòties 
d'acord amb les circumstàncies epizootiològiques existents i les normes dictades a aquest 
efecte, sense perjudici de la intervenció d'altres Organismes competents.  

Article 70.- En els casos de declaració de epizoòties, els amos d'animals de companyia 
compliran les disposicions preventives que s'hi dicten per les autoritats competents.

Títol VII: ESTABLIMENTS PER AL MANTENIMENT D'ANIMALS.

Article 71.- Les residències, les escoles d'ensinistrament, les gossades, els albergs, els 
centres d'acolliment tant públics com privats i altres instal·lacions creades per mantenir als 
animals domèstics de companyia, requeriran la llicència municipal d'obertura i ser declarats 
nuclis zoològics per la Conselleria competent com a requisit imprescindible per al seu 
funcionament. El número atorgat estarà a la vista del públic.



Article 72.- Cada centre portarà un registre amb les dades de cadascun dels animals 
que ingressen en ell i dels propietaris o responsables. Aquest registre estarà a la disposició 
de l'Autoritat competent, sempre que aquesta ho requerisca. Així mateix, col·laboraran amb 
l'Ajuntament en el censat d'animals de companyia.

L'Administració competent determinarà les dades que hauran de constar-hi en el 
registre, que inclouran com a mínim ressenya completa, procedència, nombre de registre en 
el cens i codi d'identificació, certificat de vacunació i desparasitació i estat sanitari en el 
moment del dipòsit, amb la conformitat escrita d'ambdues parts.

Article 73.- Disposaran d'un servei veterinari encarregat de vigilar l'estat físic dels 
animals residents i el tractament que reben. En el moment del seu ingrés es col·locarà 
l'animal en una instal·lació aïllada i se li mantindrà en ella fins que el Veterinari del centre 
dictamine el seu estat sanitari.

Serà obligació del servei veterinari del centre, vigilar que els animals s'adapten a la 
nova situació, que en reben alimentació adequada i no s'hi donen circumstàncies que 
puguen provocar-los danys, adoptant-hi les mesures oportunes en cada cas.

Quan un animal caigués malalt, el centre ho notificarà immediatament al seu propietari 
o responsable, si ho hi haguera, qui podrà donar l'autorització per a un tractament veterinari 
o arreplegar-lo, excepte en casos de malalties contagioses, en què s'adoptaran les mesures 
sanitàries pertinents.

Els titulars de residències d'animals o instal·lacions similars, prendran les mesures 
necessàries per evitar-ne contagis entre els animals residents i de l'entorn. 

Article 74.- Els parcs zoològics, aquaris, aviaris, reptilaris i altres centres d'acolliment, 
hauran de complir les condicions enumerades en el present capítol com a requisit 
imprescindible per al seu funcionament.

A més a més i per evitar riscos d'endogàmia, hauran d'inscriure's en la Unió 
Internacional de Directors de Parcs Zoològics (IUDZG). Aquest requisit no serà necessari 
en els centres que tinguen animals provisionalment i els retornen a la llibertat, una vegada 
hagen cessat les causes per les quals s'els hi retenia.  

Les funcions principals dels zoològics que s'establisquen en el terme municipal de Sant 
Joan d'Alacant, seran l'educativa, la recerca i la conservació de la vida de l'animal en el seu 
entorn natural, rebutjant-se la seua mera exposició pública en recintes més o menys tancats.

Les autoritzacions per a la instal·lació de zoos de circ i activitats afins en el terme 
municipal de Sant Joan d'Alacant, estaran condicionades a la presentació, en les 72 hores 
prèvies al seu funcionament, dels següents documents, els quals hauran de ser aprovats. 

1.- Memòria de l'activitat relacionada amb els animals que posseeixen, on es reflectisca 
els punts assenyalats en l'article 65 d'aquesta Ordenança.

2.- Relació d'animals amb els seus Cites, si escau.
3.- Registre Nacional de Nucli Zoològic com a zoo de circ i activitats afins. 
4.- Certificat Sanitari Veterinari expedit amb una antelació màxima de quinze dies. 



Article 75.- L'Ajuntament podrà concedir ajudes a entitats autoritzades de caràcter 
protector, per al manteniment i millora dels establiments destinats a la recollida d'animals 
abandonats, sempre que els mateixos complisquen els requisits que s'estableixen en aquesta 
Ordenança.

Títol VIII: ANIMALS SILVESTRES.   

Article 76.- A l'efecte d'aquesta Ordenança, animal silvestre és aquell que pertanyent a 
la fauna autòctona o no, tant terrestre com aquàtica o aèria, dóna mostres de no haver viscut 
al costat de l'home, pel seu comportament o per falta d'identificació.

Article 77.- La tinença, comerç i exhibició d'animals de la fauna autòctona procedents 
d'instal·lacions autoritzades per a la cria en captivitat amb finalitats comercials, requerirà a 
més del compliment del que es disposa en el capítol anterior, la possessió del certificat 
acreditatiu d'aquest assumpte. Si es tractara d'espècie protegida pel Conveni Cites es 
requerirà la possessió del certificat Cites.

Article 78.- En relació amb la fauna al·lòctona és prohibida la caça, tinença, 
dissecació, comerç, tràfic i exhibició pública, incloent els ous, cries, propàguls o restes de 
les espècies declarades protegides d'acord amb els Tractats i Convenis subscrits per 
Espanya. 

Únicament podrà permetre's la seua tinença, comerç i exhibició pública, en els supòsits 
expressament previstos en les normes citades en el paràgraf anterior. En aquests casos, 
s'haurà de posseir la documentació que demostre la seua tinença legal segons el que es 
disposa pels reglaments (CEE), relatius a l'aplicació per Espanya del Conveni Internacional 
d'Espècies Amenaçades de la Flora i Fauna Silvestres (Cites).

Article 79.- L'estada d'aquests animals en habitatges està condicionada a l'estat sanitari 
dels mateixos, a no atemptar contra la higiene i salut pública, a què no causen riscos o 
molèsties als veïns i a un correcte allotjament, d'acord amb els seus imperatius biològics. 
En tots els casos haurà de comptar amb l'informe favorable de veterinari o autoritat 
competent.

En cas que l'informe fóra disconforme, es determinaran les mesures correctores o 
actuacions a realitzar, les quals podran consistir en el confiscament dels animals o el 
seu aïllament, bé per sotmetre'ls als tractaments sanitaris necessaris, o bé per 
sacrificar-los.

Article 80.- Així mateix, s'hauran d'observar les disposicions zoosanitàries de 
caràcter general i totes aquelles que, en cas de declaració de epizoòties, dicten, amb 
caràcter preventiu, les autoritats competents.

Article 81.- Es prohibeix la comercialització, venda, tinença o utilització de tots els 
procediments massius i no selectius per a la captura o mort d'animals, en particular verís, 
esquers enverinats, tot tipus de paranys, vesc, i en general, tots els mètodes i arts no 
autoritzats per la normativa comunitària i espanyola, i pels Convenis i Tractats subscrits per 
l'Estat Español.



Títol IX: ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS 
ANIMALS   

Article 82.- Són Associacions de Protecció i Defensa dels Animals, les legalment 
constituïdes, sense finalitats de lucre, que tinguen per principal objecte la defensa i 
protecció dels animals. Aquestes Associacions seran considerades, amb caràcter general, 
com a Societats d'utilitat pública i benèfico-docents.

Les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals que reunisquen els requisits 
determinats reglamentàriament, hauran d'estar inscrites en el registre creat a aquest efecte i 
se'ls atorgarà el títol d'Entitat col·laboradora. Amb elles es podrà convenir la realització 
d'activitats encaminades a la protecció i defensa dels animals.

Les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals, podran instar a l'Ajuntament 
perquè realitze inspeccions en aquells casos concrets que existisquen indicis d'irregularitats 
en matèria de defensa, protecció, higiene i salubritat animal.

Els agents de l'autoritat prestaran la seua col·laboració i existència a les Associacions 
de Protecció i Defensa dels Animals declarades Entitats Col·laboradores, en les gestions 
incloses en les seues finalitats estatutàries.

Article 83.- Les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals que gestionen un 
refugi portaran, degudament emplenat, un llibre de registre en el qual figuraran les dades 
relatives a les altes i baixes d'animals produïdes en l'establiment, i qualsevol altra 
incidència que exigisquen les normes aplicables. Igualment col·laboraran amb l'Ajuntament 
en el censat municipal d'animals de companyia.

Article 84.- Correspon a l'Ajuntament la comprovació de si les Societats Protectores 
d'Animals reuneixen les condicions tècniques i higiènico-sanitàries i de personal exigides 
per exercir l'activitat i que ofereix als animals albergats, d'acord amb els imperatius 
biològics de l'espècie que es tracte, una qualitat de vida acceptable. En cas contrari es 
procedirà, previ informe Veterinari, a la clausura de l'activitat i sacrifici humanitari dels 
animals albergats, si fóra necessari.

Títol X: INFRACCIONS I SANCIONS   

Article 85.- Per a la determinació de les infraccions i sancions que pogueren 
correspondre, s'aplicaran les disposicions del Títol III de la Llei 4/94, de la Generalitat 
Valenciana, sobre Protecció d'Animals de Companyia, i si escau, la legislació vigent a cada 
moment. 

Article 86.- A l'efecte de la present Ordenança, les infraccions es classificaran en 
lleus, greus i molt greus:   

1.- Seran infraccions lleus:   
a) La possessió de gossos no censats.
b) No  disposar  dels  arxius  de les fitxes clíniques  dels  animals object de

vacunació o de tractament obligatori, o que estiguen incomplets.  
c) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establits en aquesta Ordenança.



d) La venda i donació d'animals a menors de divuit anys o incapacitats, sense 
autorització dels qui tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.

e) Qualsevol infracció a la present Ordenança, que no siga qualificada de greu o molt 
greu.

2.- Seran infraccions greus:   
a) El manteniment 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 a la transacció onerosa d'animals.  
c) El manteniment dels animals sense l'alimentació, en instal·lacions indegudes des del 

punt de vista higiènico-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 no realització dels 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 en la present 
Ordenança.

f) La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o sofriment, 
sense autorització prèvia de l'òrgan competent.

g) L'incompliment de l'obligació d'identificar als animals tal com ho assenyala la 
present Ordenança. 

h) La reincidència en una infracció lleu.
3. - Seran infraccions molt greus:

  a) El sacrifici d'animals amb sofriments físics o psíquics, sense necessitat o causa 
justificada. 
  b) Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.

c) L'abandó d'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 llicències i permisos corresponents.
h) Subministrar-los  drogues,  fàrmacs  o  aliments  que  continguen substàncies que  

puguen ocasionar-los sofriments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament 
fisiològic natural o mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat.

i) L'incompliment de l'article 8 de la present Ordenança.
j) La  utilització  d'animals  de  companyia  en espectacles, bregues, festes populars i 

altres activitats que indiquen crueltat o maltractament, podent ocasionar-los la mort, 
sofriment o fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris. En aquest supòsit, per a la 
imposició de la sanció corresponent, s'aplicaran les disposicions de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments públics i Activitats 
Recreatives.

k) La incitació als animals per escometre contra persones o altres animals, exceptuant 
els gossos de la policia i dels pastors.

l) L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a aquests efectes 
per la legislació vigent.



m) La reincidència en una infracció greu.

Article 87.- Els propietaris d'animals que per qualsevol circumstància i de manera
freqüent, produïsquen molèsties al veïnat sense prendre les mesures oportunes per a evitar-ho, 
seran sancionats amb multes entre 5.000 i  50.000 Ptes. i en  cas de reincidència, els animals 
podran ser-los confiscats per l'autoritat, que donarà als  mateixos la destinació que crea 
oportú.

Article 88.- 1. Les sancions a les infraccions de la present Ordenança seran:   
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de 5.000 a 100.00 pessetes.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multa de 100.001 a 1.000.000 pessetes.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de 1.000.001 a 3.000.000 

pessetes. 
2. En la imposició de sancions es tindran en compte per graduar la quantia de les multes i 

la imposició de sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social o sanitària i el perjudici 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 o 

intencionalitat de l'infractor. 

 Article 89.- Per a la imposició de les sancions a les infraccions previstes en la present 
Ordenança, s'aplicaran les determinacions de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i al RD 1398/1993, pel 
qual s'aprova el Reglament de Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, o si 
escau, la legislació sectorial vigent en el moment corresponent.

Article 90.- La competència per a la instrucció dels expedients sancionadors i imposició 
de les sancions corresponents, l'ostenten les autoritats municipals. No obstant això, les 
autoritats locals podran remetre a la Generalitat les actuacions practicades, a fi que 
aquesta exercisca la competència sancionadora si ho creu convenient.

DISPOSICIONS ADDICIONALS   

Primera.- La tinença d'animals de companyia, estarà subjecta a les disposicions de la 
corresponent Ordenança Fiscal de Taxes que li siga aplicable.

Segona.- La tinença d'animals potencialment perillosos, estarà regulada, a més de per la 
present Ordenança, per l'Ordenança específica: Ordenança Municipal Reguladora de la 
Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, així com el Decret 
145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, en la comunitat 
Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos, o qualsevol legislació sectorial 
vigent en tot moment.



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA   

   A  partir  de  l'entrada  en vigor de la present Ordenança, els propietaris de gossos 
disposaran de tres (3) mesos per censar-los conforme disposa el Capítol II del Títol II. 

Disposició Derogatòria Amb l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, queda derogada 
l'anterior Ordenança Reguladora d'Animals  Domèstics, aprovada en sessió de l'Ajuntament 
Ple de data 29-01-93 i publicada en el BOP núm. 244, de data 23-10-93.

DISPOSICIONS FINALS   

Primera.- L'Alcaldia té facultat per dictar quantes normes i instruccions resulten 
necessàries per a l'adequada interpretació, desenvolupament i aplicació d'aquesta 
Ordenança, d'acord amb la legislació especial vigent en tot moment.

Segunda.- La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s'haja publicat 
completament el seu text en el B.O.P., i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

Contra la present resolució, la qual posa fi a la via administrativa i davant l'òrgan que 
ho va dictar, podrà interposar en el termini de 2 mesos a partir de l'endemà a la seua 
publicació, recurs Contenciós Administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana.

Sant Joan d’Alacant, 20 de febrer de 2002. 

L'Alcalde, Francesc de Paula Seva i Sala. 




