
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS
DE COMPANYIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La presència d'animals de diverses espècies en el nucli urbà i en tot el terme municipal
planteja  a  l'Ajuntament  un  gran  nombre  de  problemes  higienicosanitaris,  econòmics  i
mediambientals, i és causa de freqüents conflictes veïnals. 
 
Encara que en el municipi hi ha una profunda tradició de respecte cap als animals de
companyia,  es  pretén  augmentar  la  sensibilitat  col·lectiva  cap  a  comportaments  més
humanitaris i propis d'una societat solidària i moderna. 
 
L'Ajuntament de Manises ha elaborat  i  aprovat  una ordenança que recull  els  principis
bàsics de respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat dels animals en la seua relació
amb l'home, de conformitat amb el següent articulat. 

CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Article 1
La  present  ordenança  té  per  objecte  fixar  la  norma  per  a  la  protecció  i  la  regulació
específica que assegure que la tinença d'animals de companyia és compatible amb la
higiene, la salut pública i la seguretat de persones i béns, així com garantir als animals la
deguda protecció i bon tracte. 
 
Article 2
La competència en aquesta matèria queda atribuïda a la Regidoria que, en cada moment,
tinga assignades les competències sobre la matèria regulada en aquesta ordenança de
l'Ajuntament de Manises. 

Article 3
Aquesta  ordenança serà  d'obligat  compliment  en  tot  el  terme municipal  de  Manises i
afectarà a tota persona física o jurídica que, per la seua qualitat de responsable legal,
venedora, cuidadora, encarregada, membre d'associació protectora d'animals, membre de
societat de colombicultura, ornitologia o similars, i  personal ramader, es relacione amb
animals. També afectarà a qualsevol altra persona que s’hi relacione de forma permanent,
ocasional  o  accidental.  Queden  fora  de  l'àmbit  d'aquesta  ordenança  els  animals
d'experimentació i els subjectes a la regulació de la ramaderia en explotacions ramaderes
o  en  la  llista  annexa  creada  per  l'article  26  de  la  Llei  6/2003,  de  4  de  març,  de  la
Generalitat, de ramaderia de la Comunitat Valenciana. 
 
CAPÍTOL II. DEFINICIONS 
 
Article 4
A l'efecte d'aquesta ordenança és: 
 
Animal de companyia: Animal domèstic o silvestre, autòcton com al·lòcton, que és tingut o
està destinat a ser tingut per l'home, en particular en la seua pròpia vivenda, perquè li
servisca d'esplai i li faça companyia, sense que hi haja cap activitat lucrativa sobre ell. 
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Animal d'explotació: Animal domèstic o silvestre, autòcton com al·lòcton, que és mantingut
amb finalitats lucratives i/o productives. 
 
Animal silvestre: Animal que pertany a la fauna autòctona, tant terrestre com aquàtica o
aèria, i que dóna mostres de no haver viscut al costat de les persones, per comportament
o  per falta d'identificació. 
 
Animal abandonat: Animal no silvestre que no tinga amo ni domicili conegut, que no porte
identificació de procedència o propietari, o a qui no l’acompanye cap persona que puga en
demostrar la propietat. 
 
Animal potencialment perillós: Animal que apareix en la relació de l'annex I i l’annex II del
Decret 16/2015, de 6 de febrer del Consell, de modificació del Decret 145/2000, de 26 de
setembre,  pel  qual  es  regula  en  la  Comunitat  Valenciana  la  tinença  d'animals
potencialment perillosos. 
 
CAPÍTOL III. GENERALITATS 
 
Article 5
El trasllat col·lectiu d'animals dins del terme municipal haurà de subjectar-se a les normes
següents: 
 
- Es realitzarà el més ràpidament possible en embalatges especials concebuts i adaptats
a  les  característiques  físiques  i  etològiques  de  l'animal,  amb  espai  suficient  i  que  li
assegure la deguda protecció contra colps i les condicions climatològiques o qualsevol
tipus d'agressió. 
 
-  Els  embalatges  o  habitacles  hauran  de  mantindre  unes  bones  condicions
higienicosanitàries,  i  hauran  d'estar  totalment  desinsectats  i  desinfectats,  així  com
confeccionats amb materials que no siguen nocius per a la salut ni els puguen causar
ferides o lesions. 
 
-  En l'exterior portaran visiblement la indicació que conté animals vius en dues parets
oposades i la indicació de “dalt” o “baix”. 
 
-  Durant  el  transport  i  l'espera,  els  animals  seran  abeurats  i  disposaran  d'aigua  i
alimentació convenient. 
 
- La càrrega i la descàrrega dels animals es realitzarà de forma adequada a les seues
condicions i per personal experimentat. 
 
- En tot cas es complirà la normativa de la Unió Europea referent a això, i la derivada dels
tractats internacionals subscrits pel nostre país aplicables a aquesta matèria. 
 
Article 6. Els veterinaris o veterinàries en exercici lliure, així com els de l'Administració
pública, hauran de portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de la vacunació
o tractament. Aquesta fitxa haurà d’estar a la disposició de l'autoritat competent. 
 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e  s  
2

http://www.manises.es/
http://www.manises.e/


CAPÍTOL IV. ANIMALS DE COMPANYIA 
 
A. Censat municipal 
 
Article 7
1. Les persones responsables d'un animal estan obligades a identificar-lo en el Registre
Informàtic Valencià d'Identificació Animal (RIVIA) i a inscriure’l en el Cens Municipal als
tres mesos del seu naixement o al mes de la seua adopció o adquisició; al mes de la seua
adopció o adquisició; o als sis mesos de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança. La falta
d'inscripció en el Cens Municipal serà objecte de sanció. 
 
2.  Els  animals  que residisquen a  Manises,  siga  quin  siga  el  lloc  de  residència  de  la
persona responsable legal, tenen l'obligació d'estar inscrits en el cens municipal, així com
de complir amb l'articulat d'aquesta ordenança. 
 
3.  L'Ajuntament  entregarà  a  les  persones  responsables  d'animals  censats  la  targeta
censal. Les targetes les hauran de portar sempre amb damunt quan passegen als seus
animals, així com presentar-les quan qualsevol autoritat municipal els les requerisca. Les
persones que siguen les responsables legals d'animals potencialment perillosos hauran
de tramitar, a més, la llicència municipal per a la seua tinença. 
 
4. La llicència per a animals potencialment perillosos tindrà una durada de cinc anys, i
podrà  ser  renovada  per  períodes  d’igual  durada.  La  vigència  de  les  llicències  estarà
condicionada al manteniment, per part les persones titulars, dels requisits exigibles per al
seu atorgament, d'acord amb el que disposa la present Ordenança. L'Ajuntament podrà
comprovar en qualsevol moment tal manteniment i revocar-les en cas contrari. 
 
5. Igualment, hi  haurà un Cens d'Animals Silvestres i  serà preceptiva l'elaboració d'un
informe dels serveis municipals, el qual s’haurà de sol·licitar prèviament a la inscripció.

Article 8
Els establiments de cria i  venda d'animals,  les clíniques veterinàries, les associacions
protectores  i  de  defensa  dels  animals  i,  en  general,  qualsevol  professional  o  entitat
legalment  constituïda,  col·laborarà  amb  l'Ajuntament  en  el  censat  dels  animals  que
venguen, tracten o donen. 
 
Article 9
Les persones que cedisquen o venguen algun animal estan obligats a fer un canvi de
titularitat en el RIVIA i a comunicar-ho a l'Ajuntament en el termini de deu dies des que es
produïsca el fet. Hi hauran d’indicar el nom i el domicili de la nova persona responsable,
amb referència expressa al seu número d'identificació censal. 
 
Igualment estan obligats a notificar la desaparició o la mort de l'animal, en els llocs citats,
en el termini de deu dies des que es produïsca el fet, a fi de tramitar la seua baixa en el
RIVIA (a través del  seu veterinari)  i  en el  Cens Municipal,  on se n’indicarà el  motiu i
s’aportarà la documentació que ho acredite. 
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Els censos elaborats estaran a la disposició de la Regidoria competent i  de la Policia
Local. 
 
B. Responsables legals 
 
Article 10
Les persones que siguen els responsables legals d'animals de companyia estan obligats a
complir les disposicions d'aquesta ordenança. 
 
En particular, quan transiten per la via pública hauran de portar en tot moment corretja o
cadena per a subjectar l'animal; boç per a quan, segons les disposicions de la present
ordenança, siga obligatori; bosses per a la retirada d'excrements; recipient per a diluir les
miccions i, pel que fa a la identificació de l'animal, la targeta censal i la llicència de tinença
en cas d'animals potencialment perillosos. 
 
Article 11
1.  La  tinença  d'animals  potencialment  perillosos  per  persones  que  resideixen  o
desenvolupen la seua activitat de comerç o ensinistrament en aquest municipi requerirà
l’obtenció prèvia d'una llicència administrativa atorgada per l'Ajuntament. 
 
Per  cada  animal  es  tramitaran  tantes  llicències  com  persones  s’ocupen  de  la  seua
conducció. 
 
2. La sol·licitud de llicència la presentarà la persona interessada a l'Ajuntament abans de
l'adquisició, la possessió o la custòdia de l'animal. Per a obtindre-la són necessaris els
requisits següents: 
 
a) Ser major d'edat i no presentar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a
l'animal. 
 
b) Fotocòpia del DNI i original de la persona que sol·licite la llicència. 
 
c)  Certificat  de  penals  per  a  la  tinença d'animals  potencialment  perillosos sol·licitat  a
través de la Policia Local de Manises. 
 
d) Declaració jurada de no tindre sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals
potencialment perillosos. 
 
e) Certificats d'aptitud física i psicològica expedits en centres de reconeixement autoritzats
d'acord amb el que disposa el Reial decret 2272/1985, de 4 de desembre (conductors de
vehicles). 
 
3. Una vegada adquirit l'animal potencialment perillós, en un termini màxim de 15 dies des
de la seua adquisició si fóra adult o en un termini màxim de tres mesos de vida des del
seu naixement, les persones propietàries d'animals potencialment perillosos hauran de
censar a l'animal i aportar, a més de la documentació requerida amb caràcter general, la
següent documentació: 
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a) Original i còpia de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen
ser causats per l'animal (no inferior a 120.000 €). 
 
b) Original i còpia de la inscripció de l'animal en el RIVIA (comprovat amb el lector de la
Policia Municipal). 
 
c) Original i còpia del passaport actualitzat de l'animal en qüestió. 
 
d) Certificat de procedència de l'animal. 
 
4. La vigència de les llicències administratives per a la tinença d'animals potencialment
perillosos concedides serà de tres anys, comptadors a partir de la data de l’expedició. Els
titulars de llicències pròximes a caducar hauran de presentar a l'Ajuntament, abans del
venciment del termini de vigència, la sol·licitud de renovació amb els requisits establits per
a la seua concessió. Les llicències caducaran pel transcurs del termini de vigència sense
que es renoven, ja siga per falta de sol·licitud del titular o per haver sigut denegada per
l'Ajuntament  si  el  sol·licitant  no  reuneix  els  requisits  necessaris.  No  obstant  això,  la
vigència de les llicències estarà condicionada al manteniment per part dels titulars dels
requisits exigibles per al seu atorgament, d'acord amb el que disposa aquesta ordenança.
L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment tal manteniment i revocar-les en cas
contrari. 
 
5. Al venciment de la vigència de l'assegurança de responsabilitat civil  establida en el
número 3a) d'aquest article, el titular de la llicència està obligat a aportar el nou rebut
pagat i en vigor. Se n’unirà una fotocòpia a l’expedient.

Article 12
Els gossos destinats a guarda hauran d'estar davall del control de la persona responsable
en recintes on no puguen causar danys a les persones o coses. S’haurà d'advertir en un
lloc visible l'existència de gos guardià. 
 
En tot cas, en els oberts a la intempèrie, s'habilitarà un espai adequat i protegit contra la
climatologia. 
 
Els  gossos  guardians  hauran  de  tindre  més  de  sis  mesos  d'edat,  no  podran  estar
permanentment lligats i, quan ho estiguen, el mitjà de subjecció els haurà de permetre
llibertat de moviments. La longitud del lligam no podrà ser inferior a la meitat resultant de
multiplicar per quatre la longitud de l'animal, mesurada del morro al naixement de la cua. 
 
En  aquests  casos  caldrà  disposar-hi  un  recipient  a  l’abast  amb aigua  potable  neta  i
menjar. 
 
Article 13
La tinença d'animals de companyia en habitatges urbans queda condicionada a comptar
amb un allotjament adequat, a no atemptar contra la higiene i la salut pública, i al fet que
no causen molèsties als veïns, sense que el nombre d'animals puga servir de causa o
justificació. 
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El nombre d'animals que puguen allotjar-se en cada domicili o immoble podrà limitar-se
per l'autoritat municipal en virtut d'informes tècnics raonats atenent a les característiques
de la vivenda i a la biomassa dels animals allotjats. 
 
Quan el nombre d'animals sobrepasse el límit de tres per espècie, amb caràcter general,
excepte els de poca identitat (peixos, ocells...) serà necessària una autorització municipal
prèvia per a tindre'ls. 
 
Article 14
Es prohibeix la permanència continuada dels gossos i els gats en les terrasses i balcons
sense accés lliure a l'interior dels habitatges. Les persones responsables legalment seran
sancionades si el gos lladra o el gat maula habitualment durant la nit. També podran ser-
ho 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 15
Queda  prohibida  la  circulació  per  les  vies  públiques  d'aquells  gossos  que  no  vagen
subjectes per corretja o cadena. La persona conductora té l'obligació de portar damunt la
targeta censal. 
 
Quan pertanguen a les races d'animal potencialment perilloses o quan el temperament de
l'animal així ho aconselle, aniran lligats mitjançant una cadena, una corretja o un cordó
curt i resistent, així com proveïts d’un boç d’acord amb l'article 8.2 i 8.3 del Reial decret
287/2002, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. 
 
Article 16
1. No es permetrà l'entrada i la permanència d'animals en els següents llocs:

- En els establiments d’alimentació.

- En els locals d’espectacles públics.

- En piscines públiques ocupades pels usuaris.

- En parcs públics fora dels espais reservats per a ells.

- En lloc destinats a jocs de xiquets.

- En oficines i establiments oficials.

- En establiments d’hosteleria, excepte si es té el permís exprés dels propietaris.

-  En general,  en qualsevol  espai  de concurrència pública,  excepte si  es té  el  permís
exprés dels responsables.
 
2. Queda totalment prohibit l'accés d'animals a les zones de jocs infantils que es troben en
vies públiques. 
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Article 17
Les persones que conduïsquen gossos i  altres animals hauran d'impedir  que aquests
depositen les seues dejeccions en les voreres, passejos, jardins, sobre el mobiliari urbà, i,
en general, en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants. 
 
2. En cas que no hi haguera un lloc assenyalat per a evacuar aquestes dejeccions, hauran
de  baixar-los  a  la  calçada  del  costat  de  la  vorera  i  el  més  pròxim  a  l'embornal  del
clavegueram, o portar-los a zones no destinades al pas de vianants ni a espais de joc. 
 
3. En qualsevol cas, la persona conductora de l'animal està obligada a recollir i retirar els
excrements i a diluir les miccions. A més, haurà de netejar la part de la via pública que
haja sigut afectada, amb independència del lloc on es produïsca la dejecció o la micció.
Aquesta mesura de retirada d'excrements i dilució de les miccions és obligatòria en tot el
municipi de Manises, i siga l’animal que siga. 
 
4. D'acord amb el que disposa l'apartat anterior, la persona conductora de l'animal haurà
de depositar els excrements dins de borses impermeables perfectament tancades, en els
contenidors o altres elements de contenció indicats pels serveis municipals. 
 
5. Les persones conductores d'animals hauran d'anar proveïdes de bosses per a retirar
els excrements i d'un flascó amb líquid per a diluir les miccions. 
 
Article 18
1. El transport d'animals en vehicles particulars s'efectuarà d'acord amb les disposicions
del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general
de circulació, i en condicions que respecten la salut i la integritat física de l'animal. 
 
2.  Qui  atropelle  amb  el  seu  vehicle  a  un  animal  tindrà  l'obligació  de  comunicar-ho
immediatament  a  les  autoritats  municipals  o  traslladar-lo  a  la  clínica  veterinària  més
propera amb els seus propis mitjans.
 
Article 19
Els gossos d'assistència,  de conformitat  amb el  que disposa el  Reial  decret,  de 7 de
desembre de 1983, podran viatjar en tots els mitjans de transport urbà i tindre accés als
locals, als llocs i als espectacles públics, sense pagar cap suplement, quan acompanyen a
la persona a la qual assisteixen, sempre que complisquen el que estableix aquest decret,
especialment  respecte al  distintiu  oficial  o,  durant  el  període d'ensinistrament,  amb la
deguda acreditació d’aquesta situació. 
 
Article 20
No es permet portar animals en els mitjans de transport públic, excepte si en el vehicle hi
ha un lloc destinat per a transportar-los. 
 
En tot cas, podran ser traslladats en aquests mitjans els animals xicotets que viatgen dins
de cistelles de transport, gàbies o recipients adequats. 
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C. De les agressions 
 
Article 21
La persona responsable legal d'un animal que agredisca a persones o a altres animals, i
els cause ferides per mossegades serà responsable també que l'animal siga sotmés a
una avaluació inicial o un reconeixement previ, i a un període d'observació de 14 dies
després  de  l'agressió  per  un  veterinari  o  veterinària  en  exercici  lliure  professional.
Aquestes  actuacions  tindran  per  objecte  observar  si  l’animal  té  indicis  clínics  i/o
epidemiològics compatibles amb la ràbia. 
 
El veterinari o la veterinària que hi actue emetrà un informe sanitari de l'observació de
l’animal, el propietari del qual l’haurà d'entregar al servei municipal competent. 
 
Aquestes  mesures  tenen  consideració  d'obligació  sanitària,  per  la  qual  cosa  el  seu
incompliment tindrà la consideració d'infracció greu. 
 
En tot cas, s'actuarà d'acord amb les directrius del Pla de contingència per al control de la
ràbia en animals domèstics a Espanya. 
 
CAPÍTOL V. NUCLI ZOOLÒGIC 
 
Article 22.1
Qualsevol  centre  d'acolliment  d'animals  requerirà  ser  declarat  nucli  zoològic  per  la
Conselleria competent d'acord amb les disposicions de la la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de
la Generalitat, sobre protecció d'animals de companyia, i la normativa que la desenvolupa.
 
2. Queda prohibida la instal·lació de centres de cria d'animals en sòl urbà. 
 
CAPÍTOL VI. ANIMALS SILVESTRES 
 
Article 23
En relació amb la fauna autòctona, se’n prohibeix la caça, la tinença, la dissecació, el
comerç, el trànsit i l’exhibició pública. S’inclouen en aquesta prohibició els ous, les cries,
els  propàguls  o  les  restes  de  les  espècies  declarades  protegides  pels  tractats  i  els
convenis internacionals subscrits per Espanya. 
 
Article 24
L'estada dels animals en vivendes queda condicionada al seu estat sanitari,  a que no
atempten contra la higiene i la salut pública, a que no causen riscos o molèsties als veïns i
a que tinguen un correcte allotjament d'acord amb els seus imperatius biològics. 
 
En tots els casos, hauran de ser censats i comptar amb l'informe favorable dels serveis
municipals, tal com s'assenyala en el punt 5 de l'article 7 d'aquesta ordenança. 
 
Article 25
Així mateix, hauran d'observar les disposicions zoosanitàries de caràcter general i totes
aquelles  que,  en  cas  de  declaració  d'epizoòties,  dicten,  amb  caràcter  preventiu,  les
autoritats competents. 
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Article 26
Es  prohibeix  la  comercialització,  la  venda,  la  tinença  o  la  utilització  de  tots  els
procediments massius i no selectius per a la captura o la mort d'animals, en particular
verins, esquers enverinats, tota classe de paranys, lligues, xarxes i, en general, tots els
mètodes i les arts no autoritzats per la normativa comunitària i espanyola, i pels convenis i
tractats subscrits per l'Estat espanyol. 
 
CAPÍTOL VII. ANIMALS DOMÈSTICS D'EXPLOTACIÓ 
 
Article 27
La presència  d'animals  domèstics  d'explotació  se subjectarà  a les  disposicions que a
aquest efecte s'assenyalen en el Pla General d'Ordenació Urbana. 
 
Seran allotjats en construccions aïllades, adaptades a l'estabulació de cada espècie. Tota
estabulació  haurà  de  comptar  amb  la  preceptiva  llicència  municipal,  estar  censada  i
complir en tot moment els requisits sanitaris legalment establits. 
 
Es presumirà l'existència d'explotació quan, independentment del  nombre d'animals,  hi
haja activitat comercial, per la qual cosa es requerirà, en tal cas, l'obtenció de la llicència
municipal corresponent. 
 
CAPÍTOL VIII. ANIMALS ABANDONATS 
 
Article 28
Els  animals  aparentment  abandonats  hauran  de  ser  recollits  i  conduïts  al  Centre
d'Acolliment reconegut per l'Ajuntament de Manises 
 
Article 29
Si  l'animal  abandonat  (no  identificat)  és  recollit  pels  serveis  municipals,  el  termini  de
retenció per si poguera ser reclamat i demostrada la seua possessió és d'un màxim de 20
dies, després dels quals l'animal serà donat en adopció. 
 
Si l'animal està identificat, se li notificarà al propietari, que disposarà d'un termini de deu
dies per a recuperar-lo, a comptar des de la data de la seua comunicació. Prèviament,
haurà  d’abonar  les  despeses  corresponents  a  la  seua  manutenció  i  les  atencions
sanitàries. Si, transcorregut aquest termini, no l’ha recollit, es declararà a l'animal per a la
seua adopció com a abandonat, i se sancionarà a la persona propietària per abandó. 
 
CAPÍTOL IX. SERVEIS MUNICIPALS 
 
Article 30
Correspon  a  l'Ajuntament  la  recollida  d'animals  abandonats  per  al  seu  lliurament  en
adopció, si no són reclamats. A tal fi, disposarà de Centres d'Acolliment amb personal
titulat  i  en  instal·lacions  adequades  degudament  autoritzades  per  la  Conselleria
competent. Es podrà conveniar o contractar aquesta competència. 
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Article 31
L'Ajuntament podrà conveniar, amb les associacions protectores i de defensa d'animals
legalment constituïdes que ho sol·liciten, el  control  de les colònies felines del municipi
amb la finalitat de vetlar per la salut i la qualitat de vida dels animals de carrer adaptats a
la vida urbana, amb limitat contacte amb humans, des del respecte per la vida animal i de
la qualitat de vida dels gats i dels veïns. 
 
Els gats que, per les seues característiques o edat, no puguen adaptar-se a la vida en una
colònia  hauran  de  ser  traslladats  amb  vista  a  la  seua  posterior  adopció.  Quedaran
inclosos dins del Pla Colonial Felí, però amb una altra línia d'intervenció. 
 
CAPÍTOL X. ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS 
 
Article 32
Són associacions de protecció i defensa dels animals les associacions sense finalitats de
lucre, legalment constituïdes, que tinguen com a principal finalitat la defensa i la protecció
dels animals. Aquestes associacions seran considerades, amb caràcter general, com a
societats d'utilitat pública. 
 

Article 33
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.  S’hi  podrà  convindre  la  realització
d'activitats encaminades a la protecció i la defensa dels animals. 
 
Article 34
L'Ajuntament podrà concedir  ajudes a les associacions que hagen obtingut  el  títol  de
col·laboradores. 
 
Article 35
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. 

 CAPÍTOL XI. PROTECCIÓ DELS ANIMALS 
 
Article 36
Queda prohibit, respecte als animals que es refereix la present ordenança: 
 
- Causar la seua mort, excepte en els casos d’animals amb malaltia incurable o ineludible.
El  sacrifici  serà  realitzat  eutanàsicament  sota  control  veterinari  i  en  les  instal·lacions
autoritzades. 
 
-  Colpejar-los,  maltractar-los,  infringir-los  qualsevol  dany  o  cometre  actes  de  crueltat
contra ells.

- Abandonar-los. També queda prohibit abandonar animals morts en la via pública.
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-  Practicar-los  qualsevol  tipus  de mutilació  que  no siga  per  motius  de salut,  amb un
informe i per mitjà d’una pràctica veterinària. 
 
-  Situar-los a la intempèrie sense la protecció adequada davant de les circumstàncies
meteorològiques.

- Mantindre’ls en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o que no
es corresponga amb les necessitats etològiques i fisiològiques, raça i edat.

- No facilitar-los l’alimentació necessària per al seu desenvolupament atenent a la seua
espècie, raça i edat.

- Fer-los ingerir substàncies que puguen causar-los patiment o danys innecessaris.

- No complir els calendaris de vacunació i tractaments obligatoris.

- Utilitzar-los en activitats comercials que li suposen maltractaments, patiments o danys, o
que no es corresponguen amb les característiques etològiques i fisiològiques de l’espècie
de què es tracte.

- Vendre’ls o donar-los a persones menors de díhuit anys o que presenten incapacitat
sense l’autorització de qui en tinga la potestat o tutela.

- Criar-los per a la venda o vendre’ls en establiments que no tinguen les llicències o els
permisos corresponents i no estiguen registrats com a nuclis zoològics. Queda prohibida
la venda ambulant i per correu.

- Portar-los nugats a vehicles en marxa.

- Abandonar-los en vivendes tancades, en les vies públiques, camps, solars o jardins.

- Organitzar baralles d’animals i, en general, animar-los a llançar-se contra persones o
vehicles de qualsevol classe.

- Utilitzar-los en espectacles, festes populars i altres activitats que impliquen crueltat o
maltracte  que  puguen  ocasionar-los  patiments  o  fer-los  objecte  de  tractaments
antinaturals,  així  com utilitzar-los comercialment  en  instal·lacions no legalitzades a tal
efecte.

- Tinença d’animals on no es puguen exercir l’adequada atenció i vigilància.

- La posada en llibertat o introducció en el medi natural d’exemplars de qualsevol espècie
exòtica que es mantinga com a animal de companyia, amb l’excepció del que contempla
en  el  Reial  decret  1118/89,  de  15  de  setembre,  que  estaran  sotmesos  al  règim
d’autorització administrativa per la Conselleria competent en matèria de caça i pesca. A
l'efecte d'aquesta llei es considera fauna exòtica l'àrea  de distribució natural de la qual no
incloga parcialment o totalment la península ibèrica. 
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-  Queda  prohibit  soltar  espècies  animals  no  autòctones  que  puguen  suposar  un  fort
impacte per a l'ecosistema.

CAPÍTOL XII. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 37
Les infraccions de les  normes d'aquesta  ordenança seran  sancionades  per  l'Alcaldia-
Presidència  segons  l'article  8.3  de  la  Llei  4/1994,  de  8  de  juliol,  de  la  Generalitat
Valenciana sobre protecció dels animals de companyia, després de tramitar l’expedient
oportú. Per a graduar-les es tindran en compte les circumstàncies que concórreguen en
cada cas. Tot això, sense perjudici de passar el tant de culpa al jutjat o remetre actuacions
practicades  a  les  autoritats  competents  quan  així  ho  determine  la  naturalesa  de  la
infracció. 
 
Article 38.1
Les infraccions a aquesta ordenança es classificaran en: 
 
a) Lleus
 
b) Greus
 
c) Molt greus
 
2.  El  procediment  es  tramitarà  d'acord  amb  les  disposicions  de  la  Llei  39/2015,  d'1
d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  Administracions  públiques,  i  les
infraccions seran sancionades amb un multa pecuniària de la següent quantia:

- De 50 a 600 euros per a les infraccions lleus.

- De 601 a 6.000 euros per a les infraccions greus.

- De 6001 a 18.000 euros per a les infraccions molt greus.
 
3. En la imposició de les sancions es tindrà en compte per a graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, els següents criteris: 
 
a) L'àmbit de lucre il·lícit i la quantia del benefici 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 de requeriments previs. 
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4. Les infraccions lleus assenyalades en el  punt 2 de l'article 40 d'aquesta ordenança
seran sancionades amb multa pecuniària de 150 € quan es cometen per primera vegada, i
amb 250 € la segona. 
 
Article 39
1. Les infraccions a les quals es refereix la present ordenança prescriuran en el termini de
dos mesos en el cas de les lleus, en el d'un any les greus, i en el de dos anys les molt
greus. 
 
2. El termini de prescripció començarà a comptar a partir del coneixement del fet que
constituïsca infracció per part de l'autoritat competent. 
 
3. La prescripció s'interromprà des del moment en què s'inicie el procediment, i tornarà a
computar el termini si l'expedient roman 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. Totes les infraccions d'aquesta ordenança que no estiguen tipificades com a greus o
molt  greus.  Una  falta  es  tipificarà  com  de  grau  immediatament  superior  si  l'infractor
desatén el requeriment per a esmenar la situació motiu de la sanció. 
 
Així mateix, serà causa d'agreujament l'incompliment dels preceptes d'aquesta ordenança
en situacions epidemiològiques especials. 
 
2. Específicament, seran considerades infraccions lleus les següents infraccions:

- No portar bosses per a retirar els excrements.

- No portar difusor per a diluir les miccions.

- No portar damunt la targeta censal.

- No portar damunt la llicencia municipal de tinença d'animals perillosos.

- No conduir al gos nugat.

- No retirar els excrements.

- No diluir la micció.
 
Article 41
Tindrà la consideració d'infraccions greus: 
 
a) La tinença d'animals potencialment perillosos sense llicència municipal. 
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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 o 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 etològiques, segons raça i espècie. 
 
d)  La  no  vacunació  o  la  no  realització  de  tractaments  obligatoris  als  animals  de
companyia. 
 
e) La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o sofriment,
sense autorització prèvia de l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana. 
 
f) L'incompliment de l'obligació d'identificar als animals. 
 
g) Conduir gossos potencialment perillosos que no vagen previstos de collaret i conduïts
mitjançant cadena, corretja o cordó resistent i boç. 
 
h) Estar en possessió d'un animal silvestre sense censar. 
 
i) La reincidència en una infracció lleu. 
 

Article 42
Tindran la consideració d'infraccions molt greus: 
 
a) El sacrifici dels animals amb patiment físic o psíquic, fins i tot si hi haguera una causa
justificada. 
 
b) Els maltractaments i les agressions físiques o psíquiques als animals. 
 
c) L'abandó dels animals. 
 
d) La filmació d'escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment d'animals quan
el dany no siga simulat. 
 
e) L'esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici d'animals sense control veterinari.
 
f) La venda ambulant d'animals. 
 
g) La cria i la comercialització d'animals sense les llicències i els permisos corresponents. 
 
h) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen
ocasionar-los  sofriment,  greus trastorns que alteren el  seu desenvolupament  fisiològic
natural o la mort excepte les controlades per veterinaris, en cas de necessitat. 
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i) L'autorització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres
activitats  que  indiquen  crueltat  o  maltractament,  i  que  puguen  ocasionar-los  la  mort,
patiment o fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris. 
 
j) La incitació als animals per a escometre contra persones o altres animals, exceptuant
els gossos de policia i dels pastors. 
 
k) L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a tals efectes per
la legislació vigent. 
 
l) La reincidència en una infracció greu. 
 
Article 43
L'Ajuntament de Manises podrà retirar els animals objecte de protecció sempre que hi
haja  indicis  d'infracció  de les presents  disposicions i  del  no compliment  dels  principis
bàsics de respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat dels animals en la seua relació
amb les persones. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. L'Ajuntament programarà campanyes divulgadores del contingut de la present
ordenança i prendrà les mesures que contribuïsquen a fomentar el respecte als animals i
a  difondre’l  i  promoure’l  en  la  societat,  en  col·laboració  amb  les  associacions  de
proteccions d'animals. 
 
Segona. Després de l'entrada en vigor d’aquesta ordenança, els propietaris d'animals que
hagen de ser inscrits  en els censos regulats i  no estigueren censats amb anterioritat,
disposaran d'un termini de sis mesos per a tramitar la inscripció. 
 
Els responsables legals d'animals ja censats hauran d'actualitzar les seues dades censals
i  obtindre la targeta identificativa de l'animal, en el  termini d'un any a comptar des de
l'entrada en vigor de la present ordenança. 
 
Transcorreguts  aquests  terminis  sense  que  s'haja  instat  la  inscripció  o  l’actualització
censal,  podran  ser  sancionats  d'acord  amb  el  que  disposa  el  capítol  XII  d’aquesta
normativa. 
 
Tercera.  Atesa  la  convenient  participació  de  tot  el  col·lectiu  veterinari  en  el
desenvolupament i la vigilància del que s'estableix en la present ordenança, el Col·legi
Oficial de Veterinaris de la Província de València podrà ser considerat òrgan consultor en
totes aquelles activitats relacionades en la present normativa. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 
 
Primera.  Queda  derogada  l'ordenança  reguladora  municipal  sobre  tinença  d'animals
aprovada en el Ple per la corporació municipal l'1 d'octubre de 1996. 
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Segona. Es deroguen els articles 16; 16 bis; 16 ter; i 16 quater: l'apartat g) de l'article 26;
els apartats j) i k) de l'article 27, i l’apartat k) de l'article 28, tots aquests de l'Ordenança
municipal de protecció de la convivència ciutadana. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. La present ordenança entrarà en vigor segons el que disposa l'article 196.2 del
Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Segona.  L'Alcaldia-Presidència  queda  facultada  per  a  dictar  totes  les  ordres  o
instruccions que siguen necessàries per a l'adequada interpretació, desenvolupament i
aplicació d'aquesta ordenança.
 
CERTIFICA el secretari general de l'Ajuntament de Manises, Antonio Pascual Ferrer, amb
el  vistiplau  del  Sr.  Alcalde,  Jesús  Borràs  i  Sanchis,  utilitzant  els  dos  la  signatura
electrònica  reconeguda,  regulada  en  la  Llei  59/2003,  de  19  de  desembre  206  del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels entitats locals. 
 
Aquesta certificació s'expedeix a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta
de la sessió corresponent, de conformitat amb el que preveu l'article 206 del reglament. 
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