ORDENANÇA MUNICIPAL CIUTAT DE VALÈNCIA SOBRE LA
TINENÇA D'ANIMALS
(BOP 50 de 28/2/1990)
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Capítol I. Objectius
Article 1
La present ordenança té com a objecte fixar la normativa que regule les interrelacions entre les
persones i els animals, tant es tracte d'espècies de companyia com de qualsevol altra aptitud, de
manera que es faça compatible la profitosa utilització dels animals pels sers humans, amb els
possibles riscos per a la higiene ambiental, la salut i la seguretat de persones i béns.
Capítol II. Dels animals en general
Article 2
1. La tinença d'animals en vivendes urbanes i altres immobles, estarà condicionada per què les
circumstàncies higièniques del seu allotjament siguen òptimes, amb l'absència de riscos en l'aspecte
sanitari i a la inexistència de perills i molèsties evitables per als veïns o per a altres persones.
2. A este efecte, els propietaris d'animals estaran obligats a proporcionar-los alimentació i assistència
sanitària, tant preventiva a favor de l'home o d'ells mateixos com per al tractament de les seues
malalties. Igualment, els allotjaments seran adequats a les seues exigències naturals i deuran
satisfer-se les seues necessitats d'exercici físic quan l'espècie ho requerisca.

3. El nombre d'animals que puguen allotjar-se a cada domicili o immoble podrà limitar-se per l’autoritat
municipal en virtut d'informes tècnics raonats, amb l’atenció a les característiques de la vivenda i a la
biomassa dels animals allotjats.
Article 3
1. Es prohibix la tinença d'animals salvatges potencialment perillosos fora dels parcs zoològics.
2. L'exposició ocasional d'algun animal de la fauna salvatge en locals públics, haurà de ser
expressament autoritzada i requerirà el compliment de les degudes condicions de seguretat, higiene i
la total absència de molèsties i perills. D'altra banda, els propietaris de l'animal deuran estar en
possessió de la documentació específica.
Article 4
Els porters, conserges, guardes o encarregats de finques hauran de col·laborar amb l'Autoritat
municipal facilitant els antecedents i dades que coneguen respecte a l'existència d'animals en els llocs
on presten servici.
Article 5
No es permetrà l'entrada i permanència d'animals en els llocs següents:
1. En els establiments d'alimentació.
2. En els locals d'espectacles públics.
3. En piscines públiques i platges ocupades pels seus usuaris.
Els titulars d'estos establiments hauran de col·locar en un lloc visible el senyal indicatiu de la dita
prohibició.
Article 6
1. No podran traslladar-se animals en els mitjans de transport públics en els llocs destinats per als
passatgers, excepte el cas concret dels gossos pigalls per a deficients visuals.
2. L'admissió d'animals de dimensió reduïda en els taxis quedarà a l'arbitri del seu titular i sempre
amb la condició que siguen sostinguts pels seus amos de manera que no ocupen els seients.
3. El transport d'animals en vehicles particulars s'efectuarà de manera que no puga ser pertorbada
l'acció del conductor ni es comprometa la seguretat del trànsit.
Article 7
1. Els propietaris d'allotjament de concurrència pública tant permanents com de temporada, podran al
seu criteri impedir o condicionar l'entrada i permanència d'animals.
2. L'admissió de gossos quedarà en tot cas condicionada a la presentació de la documentació dels
canins degudament actualitzada.
Article 8

En aquells establiments i llocs on no estiga expressament prohibida l'entrada i permanència
d'animals, s'exigirà que vagen degudament subjectes i, en el cas dels gossos, proveïts de boç.
Article 9
Es prohibix la venda d'animals fora dels establiments autoritzats a este efecte.
Article 10
Les entitats protectores d'animals que tinguen instal·lacions autoritzades al terme municipal de
València, estaran obligades a que els locals posseïsquen permanents condicions higienicosanitàries i
de seguretat adequades per al manteniment de les seues activitats.
Article 11
Quan s'observen en els animals malalties presumiblement infectocontagioses o parasitàries, els seus
propietaris hauran de sotmetre'ls a un control veterinari perquè reben l’oportú tractament sense perjuí
de complir les mesures de policia sanitària establides o que en cada cas dicten les autoritats
competents i l'Alcaldia.
Article 12
Els establiments de tractament, cures o allotjament d'animals disposaran obligatòriament de sales
d'espera; els seus titulars de la neteja seran responsables de totes les brutícies originades dins o fora
del local pels animals que accedisquen als dits establiments.
Article 13
1. Els propietaris o posseïdors d'animals causants de lesions a persones, estan obligats a facilitar les
dades corresponents de l'animal agressor tant a la persona agredida o als seus representants legals
com a les autoritats competents que ho sol·liciten.
2. En tals casos, haurà de presentar-se a l'animal amb la màxima urgència en el servici municipal
corresponent per a un reconeixement veterinari previ al període reglamentari d'observació; en
qualsevol altre cas podrà ser retirat l'animal pels servicis municipals per a complir tal període en el
depòsit municipal, i l'amo estarà obligat al pagament tant de la sanció com de les taxes que
corresponguen.
Article 14
Queda prohibit l'abandó a la via pública de cadàvers de qualsevol espècie animal.
Article 15
Queden prohibits en el sòl urbà les vaqueries, estables, quadres, corrals de bestiar, gosseres i altres
indústries de cria d'animals, així com l'explotació domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres
xicotets animals.

Article 16
La instal·lació de vivers d'animals, colomers, etc., en altres classes de sòls quedarà condicionada a
l'obtenció de la preceptiva llicència municipal.

Capítol CXI. Dels gossos i gats de convivència humana
Article 17
1. Els propietaris de gossos estaran obligats a declarar-los al servici municipal corresponent, per mitjà
de l'ompliment del formulari que se'ls facilitarà a este efecte, encara quan es troben en possessió de
la certificació de la vacunació antiràbica. Estaran així mateix obligats a fixar en el collar de l'animal la
corresponent medalla municipal.
2. Les baixes per mort i desaparició dels animals empadronats, així com els canvis de propietat,
hauran de comunicar-se al servici municipal on es confecciona el cens caní, en un termini màxim de
quinze dies.
Article 18
Tot gos, al complir els tres mesos d'edat, ha de ser vacunat obligatòriament contra la ràbia; també és
aconsellable la vacunació dels gats de companyia. Els gossos no vacunats durant l'any podran ser
arreplegats pels servicis municipals i els seus amos sancionats.
Article 19
1. La conducció dels gossos per llocs públics es farà obligatòriament portant-los subjectes per una
corretja o cadena i en el collar es fixarà la medalla de control sanitari que s'entrega en el moment de
la vacunació i la xapa municipal. Portaran boç quan hagen mossegat a alguna persona amb
anterioritat i quan la perillositat de l'animal siga raonablement previsible o les circumstàncies
sanitàries així ho aconsellen.
2. No obstant, els gossos podran deixar-se solts en els llocs i hores que amb este fi fite l'Ajuntament.
Article 20
La presència en els ascensors i servicis semblants d'animals de companyia no coincidirà amb la
utilització de les prestacions per altres usuaris, si estos així ho exigiren. En qualsevol cas hauran
d'anar subjectes i els gossos amb boç.
Article 21
Els gossos guardians de solars, obres i de qualsevol altra propietat hauran d'estar sota la vigilància i
control de l'amo de l'immoble, de manera que no puguen causar danys a persones o coses, i s’haurà
d'advertir-se en un lloc visible l'existència del gos guardià.
Article 22

Els propietaris de gossos, gats o les ventrades d'estos que no desitgen continuar posseint-los, podran
entregar-los per al seu ingrés en el Depòsit Municipal d'Animals, amb l’abonament de les taxes
corresponents.
Article 23
Quan ingresse un animal en la Gossera municipal per manament de les autoritats competents, l'orde
d'ingrés haurà de precisar el temps de retenció a què haja de ser sotmés i la causa de l’entrada.
Seran responsables del pagament de les taxes i despeses originades, l'amo dels animals i l'òrgan o
autoritat que haja ordenat el seu ingrés.
Capítol IV. Dels gossos i gats vagabunds
Article 24
Queda prohibit l'abandó de gossos i gats; el fet serà sancionat com a risc per a la salut pública.

Article 25
1. Es considerarà gos vagabund aquell que no tinga amo conegut i, en conseqüència, no estiga
empadronat o aquell que circule lliurement sense la presència d’una persona responsable.
2. Els gossos i gats vagabunds s'agrupen pel seu origen en:
a) Abandonats. Són els gossos que es troben desatesos en un lloc públic, tant per haver-hi
perdut al seu amo o perquè este els va deixar vagar lliurement, però que romanguen prop de
sa casa anterior.
b) Guies de carrers. Són els que tenen amo, però que només tornen a sa casa a intervals
regulars a buscar menjar i refugi.
c) Assilvestrats. Són els que no tenen amo, però que van poder tindre-ho alguna vegada, o els
primers descendents d'un animal que va tindre amo anteriorment.
d) Salvatges. Són els que viuen en tal estat, amb diverses generacions anteriors sense amo.
Article 26
Queda prohibit facilitar aliments de forma habitual als gossos i gats vagabunds.
Article 27
Els gossos i gats vagabunds trobats al terme municipal de València, seran arreplegats pels servicis
municipals corresponents i ingressats en el Depòsit Municipal d'Animals. Els dits servicis actuaran per
la seua pròpia iniciativa i planificació o per denúncies dels ciutadans.
Article 28

1. Tot gos arreplegat pels servicis municipals es guardarà set dies si fóra portador de collar amb la
xapa o xapes reglamentàries; cinc dies si l'arreplega tinguera com a motiu la falta de documentació de
l'animal per a permetre que en eixe termini el seu amo poguera obtindre-la; finalment tres dies els
gossos de què no es tinguera cap referència, durant els terminis dels quals podran ser retirats pels
que acrediten ser els seus amos. Transcorreguts els dits terminis, es permetrà que els animals
puguen ser adoptats per altres persones i, en última instància, els serà practicada l'eutanàsia.
2. En el cas dels gats, el període de retenció seria de cinc dies.
3. La retirada dels animals del Depòsit Municipal haurà de realitzar-se en hores de servici, amb el
pagament previ de les taxes i sancions que corresponguen en cada cas.
Article 29
Quan una persona fora mossegada per un animal sense amo conegut, haurà de comunicar-ho al
corresponent servici municipal amb la major urgència per a facilitar la seua captura i l'adopció de les
mesures sanitàries oportunes.
Capítol V. De l'experimentació amb animals
Article 30
1. En compliment de la vigent normativa sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i
investigació científica, no podran utilitzar-se a estos fins, animals vagabunds de les espècies
domèstiques capturats pels servicis municipals.
2. Mentre la normativa actual contemple les excepcions a esta regla, en casos particulars i amb
l'autorització de l'autoritat competent, podrà permetre's l'eixida d'animals del depòsit quan se sol·licite
de forma raonada pels centres d'investigació i siga així autoritzada. A eixos fins només podran tindre
eixida del depòsit els animals no reclamats en els terminis reglamentaris establits, si foren sol·licitats
en adopció.
Capítol VI. Protecció dels animals
Article 31
En la defensa i protecció dels animals, l'Ajuntament de València comptarà amb la col·laboració de les
Societats Protectores legalment constituïdes i de totes aquelles entitats preocupades pel benestar i la
conservació de les nostres espècies, en els aspectes que puguen ser de la seua competència.
Article 32
Quedaran prohibides i, en conseqüència, seran considerades com sancionables les conductes
següents:
a) Fer víctima als animals de qualsevol classe de patiments, crueltats i causar-los la mort sense
motius humanitaris.

b) Desatendre'ls sense alimentar-los adequadament, sense netejar-los, sense sotmetre’ls a
assistència sanitària, sense allotjar-los d'acord amb les seues exigències naturals o deixar-los
a l'interior de vehicles tancats.
c) Incitar-los a escometre les persones o danyar les coses.
d) Abandonar-los, tant a la via pública com a vivendes i altres llocs tancats.
e) Organitzar baralles entre animals o incitar-los a elles.
f)

Qualsevol altra conducta degradant que tinga com a víctima els animals.

Capítol VII. Infraccions i sancions
Article 33
1. Els agents de l'autoritat i totes les persones que presencien o coneguen fets contraris a esta
ordenança tenen el deure de denunciar els infractors.
2. Els amos dels animals que siguen denunciats per causar-los patiments, per no allotjar-los en
condicions higièniques i biològiques adequades, per desobeir mesures dictades per l'autoritat
municipal, per infraccions de normes sanitàries o per menyspreu de normes elementals de
convivència, podran retirar-los dels seus animals pels agents municipals. La devolució d’estos, si
procedira, es farà una vegada adoptades les mesures correctores que puguen imposar-se.

Article 34
Les infraccions de les disposicions d'esta ordenança seran sancionades amb multa de 1.000 a 25.000
pessetes, de manera que s’atenga a l'entitat del fet, al risc per a la salut i tranquil·litat dels ciutadans,
a la degradació ambiental, al grau d'intencionalitat, a la generalització de la infracció i a la
reincidència.
Article 35
Les dites infraccions seran sancionades amb l'advertència o multa d'acord amb la graduació següent:
1. Es consideraran molt greus les previstes en els articles 11, 13, 14, 15 i 16 i la reiteració de les
greus.
2. Es consideraran greus les previstes en els articles 3, 12, 21, i 32 i la reiteració de les lleus.
3. Es consideraran lleus totes aquelles infraccions a esta ordenança que no estiguen tipificades com
greus o molt greus.
4. Una falta es tipificarà com de grau immediatament superior quan l'infractor desatenguera el
requeriment per a esmenar la situació motiu de la sanció.
Així mateix, serà causa d'agreujament l'incompliment dels preceptes d'esta ordenança en situacions
epidemiològiques especials.
5. Les infraccions seran sancionades amb:
a) Lleus: advertència o multa de 1.000 a 5.000 ptes.

b) Greus: multa de 5.000 a 15.000 ptes.
c) Molt Greus: multa de 15.000 a 25.000 ptes.
Disposicions finals
Primera
La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de València.

Segona
L'Alcaldia queda facultada per a dictar quantes ordes o instruccions resulten necessàries per a
l'adequada interpretació, desenvolupament i aplicació d'esta ordenança.
Tercera
En el termini de sis mesos des del moment de l'entrada en vigor d'esta ordenança, l'Ajuntament
procedirà a l'aprovació de la corresponent ordenança fiscal per a regular la taxa pel registre i
matrícula de gossos.
Quarta
A fi de confeccionar el cens municipal caní, queden obligats els posseïdors de gossos, en el termini
de sis mesos a declarar la seua existència, amb la utilització a este efecte del model que facilitarà
l'Ajuntament i que figura com a annex a la present ordenança.
Disposició derogatòria
Queden derogats els articles 54 al 58 de les Ordenances Municipals de la ciutat de València, de 20 de
maig de 1929 i quantes s'oposen a allò que figura en la present ordenança.
DECLARACIÓ DE TINENÇA DE GOSSOS
Nom i cognoms……………………………
Domicili…………………………….C.P……
RESSENYA
Raça……………………………………………
Nom………………………………………..
Sexe……………………………………………
Data naixement………………………………
Capa…………………………………………….

Grandària………………………………………….Signes

particulars

o

tatuatge…………….

………………………………………………….
DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA
Número document…………………………..
Ultima vacunació antiràbica…………………
Altres tractaments ……………………………
OBSERVACIONS
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
REGISTRE

València, a…. de….. de 1990
Firma de l'amo:

Esta ordenança va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament amb data 11 de gener de 1990 (BOP núm.
50 de 28 de febrer de 1990)
Annex
Capítol V i Article 121 de l'Ordenança Municipal de Neteja Urbana de la Ciutat de València d'11
de febrer de 1988.
Capítol V
Repercussions en la neteja respecte a la tinença d'animals a la via pública.
Article 33
1. Els propietaris són directament responsables dels danys o afeccions a persones i coses i de
qualsevol acció que ocasione brutícia a la via pública produïda per animals de la seua pertinença.
2. En absència del propietari, serà responsable subsidiari la persona que conduïra l'animal en el
moment de produir-se l'acció que va causar la brutícia.
3. Davant d'una acció que causara a la via pública produïda per un animal, els agents municipals
estan facultats en tot moment per a:

a) Exigir del propietari o tenidor de l'animal la reparació immediata de l'afecció causada.
b) Retindre l'animal per a entregar-lo a les institucions municipals corresponents.
Article 34
1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que conduïsquen gossos o una altra classe
d'animals per la via pública, estan obligades a impedir que aquells facen les seues deposicions en
qualsevol de les parts de la via pública destinades al pas, estada o jocs dels ciutadans.
2. Per motiu de salubritat pública queda categòricament prohibit que els animals realitzen les seues
dejeccions o deposicions sobre les voreres, parterres, zones verdes, zones terroses i la resta
d'elements de la via pública destinades al pas, estada o jocs dels ciutadans.
3. Mentres estiguen a la via pública, els animals hauran de fer les seues deposicions en els llocs
habilitats o expressament autoritzats per l'Ajuntament per a este fi.
4. De no existir les dites instal·lacions en les proximitats s'autoritza que efectuen les seues
deposicions en els embornals de la xarxa de clavegueram.
5. En cas d'inevitable deposició d'un animal a la via pública i en tota la part d'esta no expressament
assenyalada en els números 1 i 2 precedents, el conductor de l'animal farà que este depose en la
calçada junt amb el rastell o en els escocells dels arbres desproveïts d'enreixat.
6. En tots els casos, a excepció dels supòsits arreplegats en els apartats 3 i 4 precedents, el
conductor de l'animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, inclús haurà de netejar la part
de la via pública que haguera sigut afectada.
7. El conductor de l'animal podrà, d'acord amb el que disposa el precedent apartat 6:
a) Alliberar les deposicions de manera higiènicament acceptable per mitjà de la bossa d'arreplega de
fems domiciliaris.
b) Depositar els excrements dins de bosses impermeables perfectament tancades, en les papereres i
altres elements de contenció indicats pels servicis municipals.
c) Depositar els excrements, sense cap embolcall, en els llocs habilitats per als gossos o en la xarxa
de clavegueram a través dels seus embornals.
Article 35
En tots els casos previstos en els articles anteriors, els infractors seran sancionats i en cas de
reincidència manifesta, els seus animals podran ser retinguts i posats a disposició de les institucions
municipals corresponents.
Article 36
1. La celebració de festes tradicionals i altres actes públics amb participació de cavalleria, exigirà la
sol·lictud prèvia de llicència municipal, l'atorgament de la qual comportarà el pagament de la taxa
fiscal corresponent a la prestació del servici a conseqüència de les dites celebracions.
2. El personal afecte els servicis municipals procedirà a arreplegar els excrements que els animals
hagueren produït, i deixar la zona en les degudes condicions de neteja.

Article 121
Les sancions aplicables a les dites infraccions seran de fins a 25.000 pessetes diàries, o el límit
màxim assignat a l'Alcaldia per la legislació vigent en cada moment.
En l'aplicació de les sancions caldrà ajustar-se al grau de culpabilitat, entitat de la falta comesa,
perillositat que implique la infracció, reincidència o reiteració i la resta de circumstàncies atenuants o
agreujants que concórreguen.
Sense perjuí del que disposen els apartats anteriors, els infractors respondran dels costos que
s'originen pels seus actes.

