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TÍTOL I. Disposicions Generals
Article 1.- Objecte.

Constituïx l’objecte de la present ordenança l’establiment de normes per a la protecció i la
regulació específica dels animals de companyia, en compliment del que disposa la Llei 4/1994,
de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia.

Article 2.- Àmbit d’Aplicació.

La present Ordenança serà aplicable en tot el terme municipal de Xilxes/Chilches, i haurà de
ser observada i complida per quantes persones,  físiques o jurídiques,  siguen propietàries  o
simples  posseïdores  de  qualsevol  classe  d’animals  de  companyia  a  què  es  fa  referència,
directament o indirectament, al llarg del seu articulat.

Article 3.- Normativa.
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Esta Ordenança es dicta d’acord amb el que disposa la Llei  4/1994,  de 8 de juliol,  de la
Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia, el Decret 158/1996, de 13
d’agost,  del  Govern Valencià,  pel  qual  es  va desenrotllar  la  Llei  de Generalitat  Valenciana
4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia, i l’Orde de 25 de setembre
de 1996, de la Conselleria  d’Agricultura i  Medi Ambient,  per  la qual es regula el  sistema
d’identificació dels animals de companyia.

Article 4.- Definició.

Es consideren animals de companyia als efectes d’esta Ordenança, i d’acord amb l’article 2.a)
de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de
companyia, aquells que es crien i reproduïxen amb la finalitat de viure amb les persones amb
fins educatius, lúdics o socials, sense ànim de lucre.

Article 5.- Registre i Identificació dels Animals de Companyia.

Es crea el Cens Municipal d'Animals de Companyia, en el que han de constar tots els animals
que puguen transitar  per les  vies  públiques  urbanes,  que habitualment residisquen en este
terme municipal, quedant exclosos els que corresponguen a explotacions ramaderes.

La utilització de la informació continguda en el cens s'utilitzarà en tot cas, amb sotmetiment a
quant disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i R.D. 994/1999 pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de seguretat dels Fitxers
Automàtics que continguen dades de caràcter personal.

Especialment s'utilitzarà el cens per a recordar als que en el mateix consten com a propietaris
o posseïdors d'animals de companyia, les seues obligacions principalment de caràcter sanitari.
Si és el cas, se'ls requerirà l'acreditació que efectivament s'ha prestat a l'animal, per raons de
sanitat  animal  o  salut  pública,  qualsevol  tractament  preventiu  declarat  obligatori  per  la
Conselleria competent. 

El Cens Municipal es formarà, portarà i actualitzarà per mitjans informàtics per mitjà d'una
base de dades a què tindrà accés la Policia Local, en la que constaran les dades relatives a:

• Data d'inscripció.

• Número d'inscripció.

• Codi d'identificació RIVIA.

• Espècie, raça, sexe, grandària i color.

• Any de naixement de l'animal.

• Domicili habitual de l'animal.

• Altres signes identificadors.

• Nom, cognoms i DNI del propietari o posseïdor de l'animal.

• Domicili i telèfon del propietari o posseïdor de l'animal.

• Data de fermesa de les resolucions de caràcter sancionador que resulten imposades al
propietari  o  posseïdor  de  l'animal  per  qualssevol  infraccions  previstes  en  esta
disposició, amb menció del número d'expedient.

La inscripció es formalitzarà a instància de part quan el propietari o posseïdor de l'animal ho
sol·licite,  per  mitjà  del  corresponent  document  normalitzat,  havent  d'aportar  còpia  del
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document  nacional  d'identitat  i  de  la  cartilla  sanitària  o  passaport  de  l'animal.  La  dita
sol·licitud podrà formular-se presencialment o per mitjans telemàtics.

Els posseïdors de gossos que ho siguen per qualsevol títol hauran de tatuar-los o preveerlos
d'un  sistema  d'identificació  electrònic  per  mitjà  de  codi  identificador  d'acord  amb  les
modalitats que precisa l'Orde de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i
Medi Ambient, per la qual es regula el sistema d'identificació dels animals de companyia. 

La identificació dels gossos haurà de realitzar-se en els seus tres primers mesos de vida o en el
mes  següent  a  la  seua  adquisició,  si  és  el  cas,  per  mitjà  de  la  comunicació  al  Registre
Supramunicipal d'Animals de Companyia de la Comunitat Valenciana de les modificacions de
les dades de la seua anterior inscripció.

El control, emissió, assignació i reserva dels codis alfanumèrics individuals i únics per a la
identificació dels animals correspon al Registre Supramunicipal d'Animals de Companyia de la
Comunitat Valenciana.

La implantació del codi alfanumèric podrà realitzar-se per mitjà del tatuatge dels seus caràcters,
o també per mitjà de la implantació d'un transponder o càpsula portadora d'un dispositiu
electrònic que continga el codi alfanumèric, segons el que establix els articles 3, 4 i 5 de l'Orde
de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es
regula el sistema d'identificació dels animals de companyia.

Article 6.- Obligacions del propietari.

El propietari o posseïdor d’un animal tindrà l’obligació de mantindre'l en bones condicions
higienicosanitàries i d’obtindre la targeta sanitària corresponent, albergar-los en instal·lacions
adequades i realitzarà qualsevol tractament preventiu declarat obligatori.

Així mateix, estarà obligat a declarar al facultatiu sanitari competent, tan ràpidament com siga
possible, l’existència de qualsevol símptoma que denotara l’existència d’una malaltia contagiosa
o transmissible a l’home.

El posseïdor d’un animal i subsidiàriament el seu propietari serà responsable dels danys que
ocasione, de conformitat amb la normativa aplicable al cas. Haurà d’adoptar les mesures que
estime més adequades per a impedir que embrute les vies i els espais públics. Els Ajuntaments
podran habilitar, en parcs, jardins i llocs públics, instal·lacions adequades per a tal fi.

Article 7.- Prohibicions.

En virtut de l’article 4 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre
protecció dels animals de companyia, es prohibix:

a) El sacrifici d’animals sense necessitat o causa justificada. En qualsevol cas es realitzarà
per  un  veterinari,  i  amb  un  mètode  que  garantisca  l’absència  de  patiment  per  a
l’animal.

b) Maltractar els animals o sotmetre’ls a qualsevol pràctica que els puga produir danys o
patiments innecessaris o injustificats.

c) Abandonar-los.
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d) Mantindre  en  instal·lacions  indegudes  des  del  punt  de  vista  higienicosanitari  o
inadequades per a la pràctica de les cures i l’atenció necessaris d’acord amb les seues
necessitats etològiques, segons raça i espècie.

e) Practicar-los mutilacions, excepte les realitzades per veterinaris, en casos de necessitat
justificada. En cap cas es considerarà causa justificada l’estètica.

f) No subministrar-los l’alimentació necessària per al seu normal desenrotllament.

g) Fer  donació  d’animals  com  a  premi,  reclam  publicitari,  recompensa  o  regal  de
compensació per altres  adquisicions de naturalesa  diferent de la  transacció onerosa
d’animals.

h) Subministrar-los drogues o aliments o fàrmacs que continguen substàncies que puguen
ocasionar-los patiments o trastorns en el seu desenrotllament fisiològic natural o la
mort, excepte els prescrits per veterinaris en cas de necessitat.

i) Vendre’ls  o  donar-los  per  a  l’experimentació  a  laboratoris  o  clíniques  sense  el
compliment de les garanties previstes en la normativa vigent.

j) Vendre’ls o donar-los a menors de díhuit anys i a incapacitats sense l’autorització dels
que tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.

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

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

m) Es prohibix la tinença d’animals en llocs on no es puga exercir l’adequada atenció i
vigilància.

n) Les accions i omissions tipificades en la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana, sobre protecció d’animals de companyia.

o) 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 dels
previstos en el Reial Decret 1118/1989, de 15 de    setembre, que estaran sotmesos al
règim d’autorització administrativa per la Conselleria competent en matèria de caça i
pesca. Als efectes d’esta Llei, es considera fauna exòtica aquella el àrea de distribució
natural de la qual no incloga parcial o totalment la Península Ibèrica.

p) L’assistència  sanitària  als  animals  per  part  de  persones  no  facultades,  segons  la
legislació vigent.

Article 8.- De la Inspecció i Vigilància dels animals de companyia.

Correspondrà als Ajuntaments:

a) Establir i efectuar un cens de les espècies d’animals de companyia.

b) Arreplegar i sacrificar animals de companyia.

c) Vigilar i inspeccionar els establiments de venda, guarda o cria d’animals de companyia.

Correspondrà a la Conselleria competent:
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a) Establir, directament o per mitjà de conveni amb associacions o organitzacions, un
registre supramunicipal d’animals de companyia, lligat al sistema d’identificació que
s’establisca.

b) Vigilar i inspeccionar els establiments de venda, guarda o cria d’animals.

TÍTOL II. Del tractament i esplai dels animals de companyia 
Article 9.- Tractament sanitari

Les Conselleries competents podran decretar per motius de Sanitat animal o Salut pública, la
vacunació o tractament obligatori dels animals de companyia.

Els veterinaris que, en l’exercici de la seua professió,  realitzen vacunacions i/o tractaments
obligatoris, hauran de portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de la seua
atenció. La dita fitxa estarà a disposició de l’autoritat competent.

La  Conselleria  competent  podrà  per  raó  de  sanitat  animal  o  salut  pública,  ordenar
l’internament  i/o  aïllament  dels  animals  a  qui  se’ls  haguera  diagnosticat  una  malaltia
transmissible, per al seu tractament curatiu o el seu sacrifici si fóra necessari o convenient. En
tot cas, este sacrifici s’efectuarà de forma ràpida i indolora i serà supervisat per un veterinari.
Este serà responsable dels mètodes utilitzats.

Si un animal deu/ha de ser sacrificat hauran d’utilitzar-se mètodes que impliquen el mínim
patiment i provoquen una pèrdua de consciència immediata.

Article 10.- Condicions en el trasllat d’animals.

Respecte al trasllat dels animals:

• Hauran de disposar d’espai suficient quan siguen traslladats d’un lloc a un altre. El
mig d’embalatge, així com de transport,  hauran de ser concebuts per a protegir als
animals de la intempèrie i de les diferències climatològiques, havent de portar expressa
la indicació de la presència d’animals vius. Si són agressius, el seu trasllat es farà amb
les mesures de seguretat necessàries.

• Durant  el  transport  i  espera,  els  animals  seran  observats  i  disposaran  d’aigua  i
alimentació convenient.

• L’habitacle  on  siguen  transportats  haurà  de  mantindre  bones  condicions
higienicosanitàries  en consonància amb les necessitats  fisiològiques i etològiques  de
cada espècie, havent d’estar degudament desinfectat i desinsectat.

• La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de forma adequada.

• En tot cas, es complirà la normativa de la Unió Europea a este respecte i la derivada
dels tractats internacionals subscrits pel nostre país aplicables a esta matèria.

Article 11.- Habilitació de Zones de Passeig.

Els Ajuntaments habilitaran en els  jardins i  parcs públics els  espais  adequats,  degudament
senyalitzats per al passeig i esplai dels gossos.

Els animals podran estar solts en les zones que autoritze o delimite l’Ajuntament. Si per portar
l’animal solt en la zona de tràfic de vehicles es produïx un accident, la persona propietària o
acompanyant de l’animal seran considerats responsables, tant si el perjudicat és l’animal, com
si el dany es produïx a un tercer.
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El propietari o posseïdor dels gossos haurà de tindre'l en les vies públiques baix el seu control
en tot moment per mitjà d’una corretja o semblant per a evitar danys o molèsties. Els gossos
perillosos o agressius que circulen per les dites vies hauran de portar un boç posat.

El conductor de l’animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, havent de netejar
inclús la part de la via pública que haja pogut resultar afectada.

TÍTOL III. Vivers i establiments de venda d’animals de companyia
Article 12.- Vivers i establiments.

Els establiments dedicats a la cria o venda dels animals de companyia, hauran de complir,
sense perjuí de les altres disposicions que li siguen aplicables les normes següents:

a) Hauran de ser declarats Nuclis Zoològics per la Conselleria competent.

b) Hauran  de  tindre  bones  condicions  higienicosanitàries  adequades  a  les  necessitats
fisiològiques i etològiques dels animals que alberguen.

c) Disposaran  de  menjar  suficient  i  sa,  aigua,  llocs  per  a  dormir  i  comptaran  amb
personal capacitat per al seu cuidat.

d) Disposaran d’instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els casos de malaltia o
per a guardar, si és el cas, períodes de quarantena.

e) Hauran de vendre els  animals desparasitats  i lliures de tota malaltia,  acreditat amb
certificat veterinari.

Les  Administracions  Públiques  local  i  autonòmica,  en  l’àmbit  de  les  seues  competències
respectives, vetlaran pel compliment de les anteriors normes creant, a este efecte, un servici de
vigilància.

L’existència d’un Servici veterinari dependent de l’establiment que atorgue certificats de salut
per a la venda dels animals, no eximirà el venedor de responsabilitat davant de les malalties en
incubació no detectats  en el  moment de la  venda. A este  efecte,  s’establirà  un termini de
garantia mínima de quinze dies per si haguera lesions ocultes o malalties en incubació.

Es prohibix la cria i comercialització d’animals sense les llicències i permisos corresponents.

Es prohibix la venda en carrers i llocs no autoritzats.

Article 13.- Establiments per al manteniment temporal d’animals de companyia.

Les residències, escoles d’ensinistrament i la resta d’instal·lacions creades per al manteniment
temporal  dels  animals  de  companyia,  requeriran  ser  declarats  Nuclis  Zoològics,  per  la
Conselleria competent, com a requisit indispensable per al seu funcionament.

El propietari de l’animal omplirà, en el moment de la cessió, una fitxa amb l’historial sanitari
recent de cada animal. Esta haurà de ser rebuda pel representant del centre.

Les  residències  d’animals  de  companyia  i  la  resta  d’instal·lacions  de  la  mateixa  classe,
disposaran d’un servici veterinari encarregat de vigilar i controlar l’estat físic dels animals i
dels tractaments que reben.

Serà obligació del servici veterinari del centre, vigilar que els animals s’adapten a la seua nova
situació, que estiguen alimentats adequadament, i no es donen circumstàncies de risc, adoptant
les mesures oportunes per a evitar-los qualsevol tipus de dany.

Si  un  animal  caiguera  malalt,  el  centre  ho  comunicarà  immediatament  al  propietari  o
responsable  del  mateix,  qui  podrà  donar  l’autorització  per  a  un  tractament  veterinari  o
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arreplegar-lo. En cas de malalties greus o de no localitzar el propietari, s’adoptaran les mesures
sanitàries pertinents.

Els titulars de residències d’animals o instal·lacions semblants prendran les mesures necessàries
per a evitar possibles contagis entre els animals allí residents i el malalt, així com evitaran
molèsties a les persones i riscos para La salut pública.

TÍTOL IV. De l’abandó i centres d’arreplega d’animals de companyia
Article 14.- Animals abandonats.

Es considerarà animal abandonat o errant, aquell que no porte cap identificació referent al seu
origen  o  sobre  el  seu  propietari,  ni  vaja  acompanyat  de  cap  persona.  En el  dit  supòsit,
l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec de l’animal i retindre'l fins que siga recuperat, cedit, o si
generara un problema de salut o perill públic, finalment sacrificat.

El termini de retenció d’un animal serà com a mínim de deu dies. Els Ajuntaments podran
ampliar-lo circumstancialment.

Si l’animal porta identificació s’avisarà al propietari i este tindrà a partir d’este moment, un
termini de 10 dies per a recuperar-lo, abonant prèviament els gastos que haja originat la seua
atenció  i  manteniment.  Transcorregut  el  dit  termini  sense  que  el  propietari  haguera
comparegut l’animal s’entendrà que ha sigut abandonat.

Article 15.- Establiments per a allotjament d’animals arreplegats.

Els establiments per a l’allotjament dels animals arreplegats, siguen municipals, propietat de
societats protectores, de particulars benefactors o de qualsevol altra entitat autoritzada a este
efecte, hauran de complir els requisits següents:

a) Ser declarats nuclis zoològics.

b) Disposaran obligatòriament de servici veterinari encarregat de la vigilància de l’estat
físic dels animals residents i responsable d’informar periòdicament l’Ajuntament i a la
Conselleria competent de la situació dels animals allotjats.

En estes instal·lacions hauran de prendre’s les mesures necessàries per a evitar contagis entre els
animals residents i els de l’entorn.

Les Administracions Públiques podran concedir ajudes a les entitats autoritzades de caràcter
protector  per  al  manteniment  dels  establiments  destinats  a  l’arreplega  d’animals  errants  o
abandonats, sempre que els mateixos complisquen els requisits que s’establisquen.

Els centres d’arreplega d’animals abandonats, una vegada transcorregut el termini legal per a
recuperar-los, podran donar-los en adopció degudament desinfectats i identificats. L’adoptant
determinarà si vol que l’animal siga esterilitzat prèviament

Al marge de raons sanitàries, el sacrifici dels animals es realitzarà quan s’haguera intentat sense
èxit, la seua adopció per nou posseïdor.

El sacrifici, la desinfecció, i la identificació es realitzarà sota la supervisió de un veterinari.
L’esterilització si és el cas haurà de fer-se per un veterinari.

TÍTOL V. Associacions de protecció i defensa dels animals domèstics
Article 16.- Associacions de protecció i defensa dels animals domèstics.
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Són Associacions de Protecció i Defensa dels animals de qualsevol espècie,  les associacions
sense fins de lucre, legalment constituïdes i que tinguen per principal finalitat la defensa i
protecció dels animals.

Les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals que reunisquen els requisits determinats
reglamentàriament, hauran de ser inscrites en un registre creat a este efecte, i se’ls atorgarà el
TÍTOL d’entitats col·laboradores per la Conselleria corresponent. La dita Conselleria podrà
convindre  amb  estes  Associacions  la  realització  d’activitats  encaminades  a  la  protecció  i
defensa dels animals.

Les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals podran instar a la Conselleria competent
i  als  Ajuntaments,  en  l’àmbit  de  les  seues  competències  respectives,  perquè  es  realitzen
inspeccions en aquells casos concrets en què hi haja indicis d’irregularitats.

TÍTOL VI. Règim sancionador
Article 17.- Infraccions. 

Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus.

• Seran infraccions lleus:

a) La possessió de gossos no censats.

b) No disposar dels arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació o
de tractament obligatori, o que estos estiguen incomplets.

c) El transport d’animals amb vulneració dels requisits establits en la legislació vigent
en la matèria.

d) La venda i donació a menors de 18 anys o incapacitats sense l’autorització dels que
tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.

e) Qualsevol infracció a la present ordenança, al Reglament del Servici d’Arreplega de
Residus Urbans, Neteja Viària i Ornament Públic (Cap. III, Arts. del 38 al 42) o a
la legislació vigent en la matèria, que no siga qualificada com greu o molt greu.

• 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 de 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) L’incompliment per part dels establiments per al manteniment temporal d’animals,
cria o venda dels mateixos, de qualsevol dels requisits i condicions establides per la
legislació vigent.

f) La filmació d’escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o patiment,
sense autorització prèvia de l’òrgan competent de la Comunitat Valenciana.
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g) L’incompliment de l’obligació d’identificar als animals, tal com assenyala la present
ordenança i la legislació vigent.

h) La reincidència en una infracció lleu.

• Seran infraccions molt greus:

a) El sacrifici dels animals amb patiments físics o psíquics, sense necessitat o causa
justificada.

b) Els maltractaments i 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 comercialització d’animals sense les llicències i permisos corresponents.

h) Subministrar-los  drogues,  fàrmacs  o  aliments  que  continguen  substàncies  que
puguen ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu desenrotllament
fisiològic  natural  o  la  mort,  excepte  les  controlades  per  veterinaris  en  cas  de
necessitat.

i) L’incompliment de l’article 5 de la Llei 4/1994, anteriorment citada.

j) La utilització d’animals de companyia en espectacles,  baralles,  festes  populars,  i
altres  activitats  que  indiquen  crueltat  o  maltractament,  podent  ocasionar-los  la
mort, patiment o fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris, en este supòsit
per a la imposició de la sanció corresponent, caldrà ajustar-se al que disposa la llei
d’Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.

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

l) La reincidència en una infracció greu.

m) L’assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a tals efectes
per la legislació vigent.

Article 18.- Sancions. 

Els  propietaris  d’animals  que  per  qualsevol  circumstància  i  d’una  manera  freqüent,
produïsquen molèsties al veïnat, sense que prenguen les mesures oportunes per a evitar-ho,
seran sancionats amb multes entre 30,05 euros i 300.51 euros, i en cas de reincidència els
animals podran ser-los confiscats per l’autoritat, que donaran als mateixos el destí que crega
oportú.

Les  infraccions  administratives  tipificades  en  la  present  Ordenança  se  sancionaran  per
l’Alcaldia amb l’escala següent:

a) Infraccions lleus, amb multa de 30,05 euros a 601.01 euros.

b) Infraccions greus, amb multa de 601,02 euros a 6.010,12 euros.
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c) Infraccions molt greus, amb multa de 6.010,13 euros a 18.030,36 euros.

En la imposició de sancions es tindran en compte per a graduar la quantia de les multes i la
imposició de sancions, les circumstàncies següents:

Agreujants:

a) Existència d’intencionalitat o reiteració en la conducta infractora.

b) La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions.

c) La transcendència social o sanitària dels perjuís causats a les persones, animals o coses.

d) L’incompliment del requeriment d’esmena d’irregularitats.

e) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

Atenuants:

a) L’esmena d’irregularitats posterior a la incoació de l’expedient sancionador.

b) L’absència de danys a les persones, animals o coses.

c) La reparació efectiva del dany causat.

Article 19.- Procediment Sancionador.

Per a imposar les sancions previstes en la present Llei serà necessari la incoació i instrucció del
corresponent expedient sancionador, d’acord amb les regulació establida en la Llei 4/1994, de
8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia, ajustant-se
als principis de potestat sancionadora continguts en la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i es tramitarà d’acord amb
el que establix el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del
Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora.

En els supòsits en què les infraccions pogueren ser constitutives de delicte o falta es traslladarà
immediat dels fets a l’òrgan jurisdiccional competent.

Disposició final primera
En tot el no disposat en esta Ordenança caldrà ajustar-se al que establix la Llei 4/1994, de 8 de
juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia, en el Decret
158/1996, de 13 d’agost, del Govern Valencià, pel qual es va desenrotllar la Llei de Generalitat
Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia, i en l’Orde de
25 de setembre de 1996, de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regula
el sistema d’identificació dels animals de companyia.

Disposició final segona
L’Ajuntament podrà establir la corresponent ordenança que regule la imposició de taxes pels
servicis municipals relatius a la matèria regulat en la present Ordenança.

Disposició final tercera
La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província,
entrant en vigor una vegada que haja transcorregut el termini establit en l’article 65.2 de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local.

A Chilches/Xilxes, a 30 de maig de 2013. L’ALCALDE,

DILIGÈNCIA.- La present ordenança va ser aprovada per acord del Ple de l’Ajuntament de
data 30 de maig de 2013 i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
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Castelló, núm. 96 de data 10 d’agost de 2013. A Chilches/Xilxes, a 10 d’agost de 2013. EL
SECRETARI,

Així mateix es fa constar que la mateixa ha sigut objecte de modificació per acord del Ple de
l'Ajuntament adoptat en sessió celebrada el dia 27 de març de 2014, havent sigut elevat a
definitiu per absència de reclamacions i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló, nª 69, de data 7 de juny de 2014. A Chilches/Xilxes, a 7 de juny de
2014. EL SECRETARI,
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