
ORDENANÇA MUNICIPAL DE L´AJUNTAMENT DE 
L’ALCORA SOBRE TINENÇA D´ANIMALS 

 
Article 8 

 
1. Les persones que conduïsquen gossos i altres animals 

hauran d´impedir que aquestos depositen les seues 
defecacions a les voreres, passejos, jardins i, en 
general, en qualsevol via pública. 

2. Perquè evacuen les dites dejeccions, si no existira lloc 
assenyalat per a això, hauran de portar-los a la calçada 
junt al rastell i el més pròxim a l´embornal del 
clavegueram o en llocs no destinats al pas de vianants 
ni a lllocs de joc. En qualsevol cas, el conductor de  
l´animal està obligat a recollir i retirar els excrements. 
En cas d´incompliment, els agents de l´autoritat 
municipal podran requerir-li perquè procedisca a retirar 
les deposicions de l´animal. En cas de no ser atés el 
seu requeriment, podran imposar la sanció que fóra 
pertinent. 

 
Article 9  

1. El transport d´animals en vehicles particulars                
s´ efectuarà de forma que no puga ser pertorbada          
l´ acció del conductor, es comprometa la seguretat del 
trànsit o els supose condicions inadequades des del 
punt de vista etiològic o fisiològic. Hauran d´anar 
allotjats en la part posterior del vehicle per així no 
molestar al conductor al qual no podran tindre accés 
durant el trajecte. 

2. Si el conductor d´un vehicle atropella un animal, tindrà 
l´obligació de comunicar-ho immediatament a les 
autoritats municipals, o bé, pels seus propis mitjans, 
trasladar-lo a la clínica veterinària més pròxima, si el 
propietari de l´animal, en cas de haber-lo, no es troba al 
lloc de l´accident. 

3. Si per portar l´animal solt en zona de trànsit de vehicles 
es produïx un accident, el propietari o acompanyant de 
l´animal serà considerat responsable, tant si el 
perjudicat és l´animal com tercers. 

 
Article 24  

1. Els propietaris de gossos estaran obligats a declarar-los 
en el servici municipal existent en el Negociat de 
Sanitat i Consum per mitjà de l´ompliment del formulari 
que se´ls facilitarà a este efecte, encara que es troben 
en possessió de la certificació o cartilla de vacunació 
antiràbica. Estaran així mateix obligats a fixar al collar 
de l´animal la corresponent medalla acreditativa d´estar 
inscrit en el Cens Caní Municipal. 
 

2. Las baixes per mort o desaparició dels animals censats, 
així com els canvis de propietat o tenidor, hauran de 
comunicar-se al servei municipal on es confecciona y 
tramita el cens caní, en un termini màxim de quinze dies. 

SERAN INFRACCIONS LLEUS 

• La possessió de gossos no censats. 
• La no recollida per part dels propietaris de gossos i altres 

animals de les defecacions depositades per aquestos en la 
via pública. 

SERAN INFRACCIONS GREUS 

• L´incompliment de l´obligació d´identificar els animals 
mitjançant microxip. 

• La reincidència en una infracció lleu. 

SERAN INFRACCIONS MOLT GREUS 

• La cria i comercialització d´animals sense les llicències i 
permisos corresponents. 

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

SANCIONS 

• Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 30 
a 600 euros. 

• Les infracciones greus se sancionaran amb una multa de 
600 a 6.000 euros. 

• Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa 
de 6.000 a 18.000 euros. 

• La resolució sancionadora podrà comportar el confiscació 
dels animals objecte de la infracció. 

• La imposició de qualsevol sanció no exclou la 
responsabilitat civil i penal i l´eventual indemnització de 
danys i perjudicis que puguen correspondre al sancionat. 
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