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EXPEDIENTE

FECHA DEN.

CÓDIGO PRECEPTO

03102030000979
03102030001004

16/12/03
08/12/03

RGC
RGC

154
154

19

IMPORTE 
30,00
30,00
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NOMBRE INFRACTOR

APELLIDO INFRACTOR

DNI

POBLACIÓN

PROVINCIA

JUAN BAUTISTA
SEBASTIAN

PUIG SENDRA
BARRULL GIMENEZ

74073982
21552690

PEGO
PEGO

ALICANTE
ALICANTE

Dichos expedientes obran en el negociado de sanciones del M.I. Ayuntamiento de Pego, ante el cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con la aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Transcurrido el mencionado plazo sin haber efectuado alegaciones o realizado el pago de la multa, se dictarán las oportunas
resoluciones sancionadoras.
El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquiera de las oficinas del Banco de Valencia, mediante transferencia
o ingreso directo en la cuenta corriente número 0093 0744 56 0000076762, haciendo constar el número de expediente
sancionador.
Pego, 25 de febrero de 2004.
El Alcalde, José Carmelo Ortolá Siscar.
*0406074*

AJUNTAMENT DE PLANES
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Planes, en sessió ordinària
celebrada el dia 12 de gener de 2004 aprovà provisionalment
la imposició de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
registre, captura, estança i observació d’animals així com
l’ordenança reguladora de la tinença d’animals. Havent-se
elevat automàticament a definitius aquestos acords, per no
haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
pública, es procedeix a la seua publicació en el Butlleti Oficial
de la Provincia de la província d’Alacant, així com del text
íntegre de les ordenances en qüestió, d’acord amb la normativa vigent.
Contra aquest acte, el qual posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
en el termini de dos mesos comptadors des del dia de la
publicació d’aquest edicte, sense que l’esmentat recurs
suspenga l’execució de l’acte i sense perjudici de poder
exercir qualsevol altre que s’estime procedent.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
REGISTRE, CAPTURA, ESTANÇA, I OBSERVACIÓ D’ANIMALS.

Capítol I.-Fundament i naturalesa.
Article 1.En ús de les facultats concedides pels l’articles- 133.2
i 142 de la Constitució i per l’article- 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb el que disposa els L’Articles- 15 a 26 de la
Llei 38/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, després de les modificacions introduïdes per la Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de
Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions
Patrimonials de Caràcter Públic, l’Ajuntament de Planes,
establix el pagament de la taxa pel Registre en el Cens,
captura, observació, estança, sacrifici i atencions sanitàries
d’animals, així com per altres activitats provocades pels dits
animals, que s’exaccionarà conforme al que regula la present
Ordenança Fiscal.
El Cens Local d’Animals té la finalitat d’aconseguir el
control sanitari de les espècies animals que hagen de ser
inclosos en el mateix, així com la captura i, si és procedent,
sacrifici dels animals que no se sotmeten al que disposa les
normes sanitàries vigents o ordenances municipals. Els
animals que han de figurar en el mateix s’especifiquen en
l’Ordenances Municipals Reguladores de la Tinença
d’Animals, sense perjuí que les normes legals vigents,
autonòmiques o estatals, l’amplien o modifiquen.
Capítol II.- Obligació de contribuir.
Article 2.- Feta imposable i meritació.
1) Fet imposable.- Estarà determinat per l’activitat municipal realitzada per al registro d’animals i formació del Cens
Local d’Animals, així com per l’obtenció dels servicis que es
mencionen en l’article 1r d’esta Ordenança.

2) Meritació.- La taxa s’esdevinga en el moment en què
es realitzen les actuacions municipals o es presten els
servicis, tant si són a sol·licitud de part com si són d’ofici.
L’obligació de contribuir naix des que es presta el servici, o
des que els animals complisquen els tres mesos d’edat,
quant a la Tarifa que grava el registre, la seua renovació o
actualització, o bé des del moment en què es produïsca la
seua captura, sacrifici o comence la seua estança o
observació, quant als epígrafs de la Tarifa que graven estos
servicis municipals.
Article 3.- Subjecte passiu.
Estaran obligats al pagament de les taxes els amos o
posseïdors d’animals de companyia domiciliats en el terme
municipal de Planes. Si se suscitara dubte sobre la propietat,
es considerarà contribuent al cap de família en la vivenda de
la qual es troben els animals, al propietari o arrendatari de les
finques agrícoles o persona titular de l’activitat industrial o
comercial en els locals dels quals es troben aquells.
Article 4.- Beneficis fiscals.
1.- Queden exceptuats del pagament de la taxa els
animals al servici de les Forces de Seguretat Pública.
2.- Estan exempts del pagament de la taxa per registre
(Epígraf 1 de la Tarifa) les inscripcions de gossos guies
pertanyents a persones invidents. Per a la concessió d’esta
exempció es tramitarà l’expedient corresponent a petició de
l’interessat, que haurà d’aportar al mateix certificat del grau
i causa de la seua minusvalidesa, així com certificat expedit per
centre oficialment reconegut d’ensinistrament del gos-guia.
Capítol III.- Base imponible i tarifa.
Article 5.- Base Imposable.
Estarà determinada per cada animal que haja de ser
empadronat, de conformitat amb la legislació vigent i per
l’activitat municipal realitzada per al compliment de les
obligacions sanitàries que impose la normativa aplicable.
Article 6.- Tarifa.
Els tipus de gravamen o quotes a satisfer seran els
següents:
Epígraf 1.- Registro.
Per cada inscripció i declaració, per a inclusió en el
Cens Local d’Animals de cada gos o gat: 1 .
Epígraf 2.- Renovació en el cens.
S’efectuarà cada tres anys, a contar des del moment en
què es registre inicialment cada animal.
Per cada renovació en el cens, per a l’espècie canina: 1 .
Epígraf 3.- Canvi de titularitat.
Per cada inscripció a nom d’un nou titular, d’un animal
de l’espècie canina o gatuna: 1 .
Epígraf 4.- Estança i manutenció.
Per cada dia d’estança en el Dispensari Concertat d’un animal
de qualsevol espècie, capturat pels Servicis Municipals: 9 .
Epígraf 5.- Observació.
Per cada observació facultativa d’un animal de qualsevol
espècie, després de la mos a una persona per a detectar
prompte zoonosis transmissibles a l’espècie humana.
Per cada dia que romanga en el Dispensari Concertat: 12 .
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Epígraf 6.- Captura.
Per cada animal capturat pel servici d’arreplegada, de
qualsevol espècie: 30 .
Epígraf 7.- Sacrifici.
Per cada animal sacrificat en el Dispensari Concertat,
de qualsevol espècie: 30 .
Els animals classificats com potencialment perillosos
es gravaran amb un 50 % més sobre els imports establerts
per als epígrafs 4t, 5t, 6t i 7m.
Capítol IV.- Normes de registre, control, altes i baixes.
Article 7.1) Tots els propietaris d’animals que, d’acord amb
l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals,
i la resta de normes aplicables, hagen de ser enregistrats,
estan obligats a formular la corresponent declaració de què
posseïsquen, amb les dades necessàries per a la seua
inscripció en el Cens Local d’Animals, o en el Registre
Municipal de Gossos Potencialment Perillosos, segons
procedisca.
2) La dita declaració haurà de realitzar-se durant el
primer trimestre de l’any respecte a tots aquells animals que
no hagueren sigut registrats l’any anterior i que el dia 1 de
gener tinguen complits els tres mesos d’edat.
3) En el cas que l’adquisició de l’animal o el compliment
dels tres mesos d’edat es produïsca després del dia 1 de
gener, la declaració a què es referix el paràgraf 2 d’este
article es presentarà dins dels 30 dies següents al moment
en què es produïsca un o un altre fet.
4) L’Administració Municipal entregarà una placa de
registre en què figura el número d’identificació, previ pagament
de la taxa corresponent, que haurà de ser agarrada en el
collar de l’animal, quan les seues característiques
anatòmiques ho permeten, o si no n’hi ha serà conservada
pel titular.
5) Per l’Oficina Gestora de la Taxa, s’inclouran, d’ofici,
en el Cens citat en el paràgraf 1) d’este article, aquells
animals les dades dels quals siguen facilitats trimestralment
pel Registro Valencià Informàtic d’Identificació Animal, els
Veterinaris Oficials i Col·legiats d’exercici lliure, obtinguts
amb motiu de les actuacions i atencions sanitàries efectuades,
així com els provinents de centres dedicats a a la cura,
reproducció, allotjament i venda d’animals a què es referix
l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals.
6) Renovació del Cens Local d’Animals i del Registro
Municipal de Gossos Potencialment Perillosos els propietaris
d’animals inclosos en qualsevol dels dos Registres estan
obligats a renovar la inscripció dels mateixos cada tres anys,
acte en què se’ls entregarà una nova placa d’identificació,
previ pagament de la taxa corresponent.
7) Les inclusions o renovacions d’ofici en els Censos
d’Animals meritaran la taxa per l’epígraf corresponent de la
tarifa, sense perjuí de les sancions que, si és procedent,
procedisquen.
Article 8.- Baixes i transmissions.
1) Les baixes s’hauran de comunicar a l’Administració
Municipal en el termini de deu dies a contar des de la mort,
desaparició o cessió de l’animal a altres persones,
acompanyant-les de la Cartilla Sanitària i de la placa
corresponent, en els dos primers casos, i de la declaració
d’alta del nou propietari, si residira en este terme municipal,
en el supòsit de cessió.
2) En el mateix termini indicat en el paràgraf 1) d’este
article, s’hauran de comunicar els canvis de domicili del
propietari.
Capítol V.- Arreplegada i estança.
Article 9.1) En el cas que pels servicis municipals es procedisca
a la captura d’animals vagabunds i dels que no portaren
collar amb placa de registro i de vacunació antiràbica, si és
procedent, estos quedaran custodiats en el Dispensari
concertat durant un mínim de deu dies, transcorreguts els
quals, sense ser reclamats pel seu amo, seran sacrificats
segons el que disposa l’Ordenança Municipal Reguladora de
la Tinença d’Animals.
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2) Si l’arreplegada de l’animal tinguera com a motiu la
carència de placa de registro, el propietari deurà obtindre
amb caràcter previ a l’entrega de l’animal.
3) En el cas que els animals capturats portaren en el
collar les corresponents plaques de registro i sanitària, es
comunicarà al seu propietari a fi que en el termini de deu dies
des de la notificació puga passar a recollirlo, previ pagament
de les quantitats que corresponga liquidar pels epígrafs 2, 3,
4, 5, 6 i 7 de l’article- 6t d’esta Ordenança. En cas de no ferho en el dit termini, es considerarà que l’animal ha sigut
abandonat, derivant-se les responsabilitats pertinents, sense
perjuí d’efectuar la corresponent liquidació que serà notificada als interessats.
Article 10.Els animals capturats dels que es tinguera notícia que
hagueren mossegat a una persona, es mantindran en
observació veterinària de conformitat amb el que disposa
l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals,
meritant les quotes corresponents.
Capítol VI.- Gestió de la taxa.
Article 11.1.- Competències de gestió i liquidació.- L’Ajuntament
de Planes tindrà competència per a la gestió de les taxes que
es meriten per les actuacions enumerades com fets
imposables en l’article- 2 d’esta Ordenança.
Les liquidacions definitives d’estes taxes, qualsevol que
siga la seua naturalesa, s’aprovaran per resolució de l’Alcaldia
o òrgan en qui delegue.
El pagament de la taxa s’exigirà amb caràcter previ a la
realització de les actuacions municipals en esta matèria,
sempre que així siga possible.
2.- Autoliquidació.- Els subjectes passius determinaran
el deute tributari per mitjà de declaració-liquidació, de caràcter
provisional, que es practicarà en el model d’imprés establit a
l’efecte.
El pagament de la taxa, pels Epígrafs 1 i 2 de la tarifa,
relatiu a inclusió inicial o renovació de la mateixa en qualsevol
Registro Municipal d’Animals, es verificarà per mitjà
d’autoliquidació individual, que serà satisfeta en el moment
de realitzar la inscripció o renovació. Quan la inclusió en
qualsevol Registro Municipal d’Animals es fera d’ofici, conforme al que disposa l’article- 7.5, s’aprovarà una liquidació
individual que serà notificada a l’interessat i haurà d’ingressarse en els terminis a què es referix el Reglament General de
Recaptació, açò és:
a) Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15
de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del mes
següent o immediat hàbil posterior.
b) Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i
últim de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20
del mes següent o immediat hàbil posterior.
Transcorreguts els citats terminis sense haver ingressat
el deute tributari, es procedirà al seu cobrament per via de
constrenyiment.
El pagament de les taxes meritades pels epígrafs 4, 5 i
6 de la Tarifa, relatiu a drets d’estança en el Dispensari
Concertat, observació i captura es verificarà per mitjà
d’autoliquidació, amb caràcter previ a l’entrega dels animals
capturats, havent d’acreditar-se també la inscripció en els
Registres Municipals d’Animals.
Capítol VII- Infraccions i sancions.
Article 12.Les infraccions contra els preceptes de la present
Ordenança, es tramitaran conforme al que establix la Llei
General Tributària.
Per a la qualificació de les infraccions a les normes
administratives i la quantificació de les sancions s’estarà al
que disposa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana, sobre protecció d’animals de companyia, a la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, i normativa de
desenrotllament i a l’Ordenança Municipal Reguladora de la
Tinença d’Animals.
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Disposició addicional.
Els gastos de vacunació seran satisfets directament
pels amos dels animals als veterinaris que procedisquen a la
vacunació antiràbica.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà al de
la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província
d’Alacant, romanent en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA
D’ANIMALS.

Títol I.- Objectius i àmbit d’aplicació
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 fins
esportius o lucratius, compatibilitzar la tinença d’animals
amb la higiene, salut pública, la 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, amb el
gran valor de la seua companyia per a un elevat nombre de
persones, tal és el cas dels gossos guies per a invidents,
gossos de salvament i altres activitats que l’animal domèstic
proporciona als humans per a satisfaccions esportives o de
recreació.
Article 2.- Estaran subjectes a l’obtenció de prèvia
llicència municipal en els termes de la Llei 3/1989, de la
Generalitat Valenciana, d’Activitats Qualificades, les següents
activitats:
a) Establiments hípics que alberguen cavalls per a la
pràctica de l’equitació amb fins esportius, recreatius o
turístics.b) Els centres per a la cura d’animals de companyia i els
destinats a la reproducció, allotjament temporal o permanent
i/o subministrament d’animals per a viure en domesticitat en
les llars, principalment gossos, gats i aus, així com altres
cànids destinats a la caça i a l’esport i que es dividixen en:
- Llocs de cria: per a la reproducció i subministrament
d’animals a tercers.
- Residències: establiments destinats a guardar animals
en règim d’allotjament temporal.
- Gossades o caneres: establiments destinats a guardar
animals per a la caça.
c) Entitats o agrupacions diverses no compromeses en
les citades anteriorment i que es divideixen en:
- Zoos ambulants, circs i entitats semblants.
- Tendes per a la venda d’animals d’aquari i terrari: com
a peixos, serps, aràcnids
- Ocelleries: per a la producció i/o subministrament de
xicotets animals,principalment aus, amb destí a les llars.
Article 3.- L’àmbit d’aplicació es circumscriu al terme
municipal de Planes, així com al de les seus pedaníes:
Catamarruch, Benialfaquí i Margarida. I afectarà a tota persona física i jurídica que per la seua qualitat de propietari,
venedor, cuidador, domador, encarregat, membre
d’associació protectora d’animals, membre de societat de
colombicultura, omitología, semblants o ramader,es relacionen amb animals; així com qualsevol altra persona que es
relacione amb açò de forma permanent, ocasional o accidental.
Article 4.- La competència funcional d’esta matèria
queda atribuïda a la Regidoria de Servicis Municipals i
Sanitat, en els termes que els Decrets d’Alcaldia sobre
delegacions establisquen.
Títol II.- Sobre la tinença d’animals.
Capítol I.- Normes de caràcter general i
higienicosanitàries.
Article 5.- Amb caràcter general s’autoritza la tinença
d’animals domèstics en domicilis particulars, sempre que les
circumstàncies de l’allotjament en l’aspecte higiènic ho
permeten i que no es produïsquen situacions de perill o
incomoditat per als veïns o per a altres persones en general,
o per al propi animal, que no siguen les derivades de la seua
pròpia naturalesa.
Article 6.- Quan es decidisca que no és tolerable l’estancia
d’animals en una vivenda o local, els amos d’estos hauran de
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procedir al seu desallotjament i si no ho feren voluntàriament
després de ser requerits per a això per l’autoritat municipal,
ho faran els Servicis Municipals corresponents, sense perjuí
de la responsabilitat que procedira per desobediència a
l’autoritat.
Esta autoritat municipal decidirà el que procedisca en
cada cas, segons informe que emeta una inspecció veterinària
a conseqüència de les visites domiciliàries que es portaran a
terme en estos casos.
Article 7.- La tinença d’animals salvatges queda prohibida a excepció dels cadells en adopció provisional la tinença
de la qual haurà de ser expressament autoritzada i requerirà
el compliment de les condicions de seguretat, higiene i total
absència de molèsties i perills.
Així mateix, la tinença d’animals potencialment perillosos
es farà amb estricta observança al que disposa la Llei 50/
1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos.
Article 8.- En el supòsit de la tinença d’espècies
protegides o d’animals no domèstics, l’autoritat municipal
podrà decretar el decomís dels mateixos.
Article 9.- Els propietaris d’animals de convivència humana, estaran obligats a proporcionar-los alimentació i les
cures corresponents, tant de tractaments preventius de
malalties com les cures necessàries per a la seua salut, a
aplicar les mesures sanitàries preventives que l’Autoritat
Municipal dispose, així com facilitar-los un allotjament d’acord
amb les exigències pròpies de la seua espècie.
Article 10.- Els porters, conserges, guardes o encarregats
de finques urbanes o rústicas col·laboraran amb l’autoritat
municipal per a l’obtenció de dades i antecedents precisos
sobre l’existència d’animals en els llocs on presten servici,
amb els límits que puga imposar-li la seua relació laboral.
Article 11.- La pujada o baixada d’animals de companyia
en els aparells elevadors, es farà sempre no coincidint amb
la utilització de l’aparell per altres persones, si estes així ho
exigiren. En tot cas es respectaran les normes internes de
convivència de cada comunitat de propietaris.
Article 12.- Els animals que hagen causat lesions a les
persones o altres animals, així com tots aquells sospitosos
de patir rabia, hauran de ser sotmesos immediatament i
durant catorze dies a control veterinari. El compliment d’este
precepte recaurà tant sobre el propietari com sobre qualsevol
persona que, en absència de l’anterior, tinga coneixement
dels fets.
Les despeses que s’originen per la retenció i control
d’animals, seran satisfets pels propietaris dels mateixos, de
conformitat amb el que disposa l’Ordenança Fiscal
corresponent.
Article 13.- Els animals afectats per malalties sospitoses
de perill per a les persones i els que patisquen afeccions
cròniques incurables hauran de ser sacrificats per
procediments eutanàsics.
Article 14.- Quan siga internat un animal bajo control
veterinari, per. mandat de l’autoritat competent, l’orde d’ingrés
haurà de precisar el temps d’observació a què haja de ser
sotmés, causa de la mateixa, indicant a més a càrrec de qui
se satisfaran les despeses que per tals causes s’originen.
Excepte orde en contrari, transcorregut més d’un mes des de
l’internament de l’animal sense haver sigut arreplegat, a
pesar d’haver sigut requerit l’amo per a això, es procedirà en
la forma prevista en l’article-32.
Article 15.- Els Servicis Veterinaris podran efectuar el
control de zoonosis i epizooties d’acord amb les circumstàncies
epizootològiques convenients en cada situació.
Article 16.- L’Administració Municipal facilitarà la
vacunació antiràbica gratuïta per a tots aquells ciutadans
que acrediten uns ingressos inferiors al Salari Mínim
Interprofessional.
Article 17.- El trasllat d’animals haurà de realitzar-se el
més ràpidament possible, en embalatges especialment
concebuts i adaptats a les característiques físiques i
etològiques de l’animal, amb espai suficient i que li asseguren
la deguda protecció contra colps i contra les condicions
climatològiques.
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Aquestos embalatges hauran de mantenir unes bones
condicions higiénicosanitàries d’haver estat totalment
desinsectats i desinfectats. En l’exterior, portaran visiblement
la indicació que contenen animals vius.
Durant el transport i l’espera, els animals seran abeurats
i rebran alimentació a intervals convenients.
La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de
forma adequada.
Article 18.- Queda prohibit l’abandó d’animals morts.
L’arreplegada d’animals morts es realitzarà pels Servicis
Municipals, que es faran càrrec de la seua arreplegada i
transport, amb les adequades condicions higièniques
necessàries.
El particular que faça ús d’este servici estarà obligat a
satisfer la taxa que corresponga segons l’Ordenança Fiscal
aplicable, excepte en el cas de les Societats Protectores
d’Animals legalment reconegudes.
Capítol II.- Normes específiques per a gossos.
Article 19.- Són aplicables als gossos les normes de
caràcter general que s’apliquen a tots els animals, sense
perjuí del que disposa la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos, considerant-se com tals els següents:
a) Gossos que hagen tingut episodis d’agressions a
persones o altres gossos. b) Gossos que hagen sigut
ensinistrats per a l’atac o la defensa.
c) Gossos que pertanguen a alguna de les races
següents, o creuat amb les mateixes: Bullmastiff, dóbermann,
dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità,
pit bull, presa canari, rottweiler, staffordshire i tussa japonés.
A més de tots aquells altres que puga establir la normativa de l’Estat o de la Comunitat Autònoma reguladora d’esta
matèria.
Article 20.- Els propietaris de gossos estan obligats a
empadronar-los en el Servici Municipal corresponent i a
proveir-se de la Targeta Sanitària Canina i la xapa
d’identificació numerada al complir l’animal els tres mesos
d’edat, que pot obtindre’s durant els dies de la vacunació
antiràbica obligatòria o a través dels veterinaris que
procedisquen a la vacunació de l’animal.
Es crearà un Registre Municipal de Gossos
Potencialment Perillosos, sotmetent-se la tinença d’estos
últims a prèvia llicència municipal en els termes de la Llei 50/
1999, abans esmentada.
Article 21.- Els propietaris de gossos o posseïdors dels
mateixos que canvien de domicili o transferisquen la possessió
de l’animal, lo comunicarán en el termini de 15 dies a l’Oficina
del Cens Caní, indicant el nom i domicili del nou posseïdor,
amb referència expressa al número de la xapa d’identificació
numerada.
Article 22.- Les baixes per mort o desaparició dels
animals seran comunicades pels seus propietaris o posseïdors
a les Oficines del Cens Canino en el termini de quinze dies
a comptar des del moment de la mort, acompanyant a l’efecte
la Xapa d’Identificació Numerada de l’animal i un certificat del
veterinari que lo haja visitat, justificativa de la seua mort.
Article 23.- Periòdicament hauran de ser vacunats els
gossos en les dates fixades a l’efecte, fent-se constar la data
del compliment de la seua obligació en la seua targeta de
control sanitari.
En els casos de declaració d’epizootíes, els amos dels
gossos compliran les disposicions preventives que es dicten
per les autoritats competents, així com les prescripcions que
ordene l’Alcaldia.
L’autoritat municipal disposarà, previ informe veterinari,
el sacrifici, sense indemnització alguna, dels gossos, respecte de què s’haguera diagnosticat ràbia.
Article 24.-Els propietaris o posseïdors de gossos
mossegadors 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 les sol·liciten.
Article 25.- A petició del propietari i sota control veterinari,
l’observació antiràbica 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.
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Article 26.- Les persones que utilitzen gossos per a la
vigilància d’obres, els hauran de procurar aliment allotjament
i cures adequades i els tindran inscrits en el cens de gossos.
Article 27.- Els gossos guardians hauran d’estar davall
la vigilància dels seus amos o persones responsables i, en tot
cas, en recintes on no puguen causar danys a persones o
coses, havent d’advertir-se en lloc visible l’existència del gos
guardià.
En tot cas, en els oberts a la intempèrie, s’habilitarà una
caseta que protegisca a l’animal de les temperatures extremes.
Els gossos guardians hauran de tindre més de sis
mesos d’edat, prohibint-se que a tals fins, es destinen animals
femella.
No podran estar permanentment lligats i. en cas d’estar
subjectes, el mitjà de subjecció haurà de permetre la seua
llibertat de moviments.
Article 28.- Els establiments de tractament, cures o
allotjament de gossos, disposaran obligatòriament de sales
d’espera, a fi que estos no romanguen en la via pública,
escales o altres dependències abans d’entrar en els citats
establiments.
Títol III.- Presència d’animals domèstics i de convivència
en la via pública.
Article 29.- En les vies públiques els gossos aniran
subjectes per corretja i cadena i collar amb la Xapa
d’Identificació Numerada. L’ús de boç serà ordenat per
l’Autoritat Municipal quan les circumstàncies ho aconsellen i
mentres duren estes. Hauran de circular amb boç tots aquells
gossos la perillositat dels quals siga raonablement previsible, donada la seua naturalesa i característiques
Article 30.- Els gossos podran estar solts en les zones
que determine l’Ajuntament i en hores que no pertorben la
convivència ciutadana, com són a la tardor i hivern de 20 a 24
H I a la primavera i estiu de 22.00 a 1.00 H. de la matinada,
així mateix i durant tot l’any de 7.00 a 10.00 H. del matí.
Article 31,- Es considerarà gos abandonat aquell que no
tinga amo ni domicili conegut, ni estiga empadronat, o aquell
que circule sense ser conduït per una persona en el terme
municipal de Planes i de les seues pedanies: Catamarruch,
Benialfaquí i Margarida. No tindrà no obstant consideració de
gos abandonat aquell que camine al costat del seu amo,
encara que circumstancialment no siga conduït subjecte per
corretja o cadena, si circula amb collar i Xapa d’Identificació
Numerada.
Article 32.- Els gossos vagabunds que sense ser-ho ,
circulen pel municipi o vies interurbanes desproveïts de
collar amb Xapa d’Identificació numerada,seran arreplegats
pels servicis municipals i mantinguts per un període
d’observació de set dies en el centre autoritzat que dispose
l ‘Ajuntament.Les despeses de manteniment seran a càrrec
del propietari de l’animal, independentment de les sancions
pertinents.
Article 33.-Els gossos arreplegats i que no hagen sigut
reclamats pels seus amos en el termini abans citat, quedaran
altres tres dies a disposició de qui els sol·licite i es comprometa a regularitzar la seua situació sanitària i fiscal. Les
despeses que haja ocasionat l’animal durant la seua retenció
seran, en cas de ser reclamats per l’amo, exigits a este,
aplicant-se el procediment de cobrament per constrenyment
en cas d’impagament.
Article 34.- Els no retirats ni cedits, se sacrificaran per
procediments eutanàsics, prohibint-se en absolut la utilització
d’estricnina o altres verins i procediments que ocasionen la
mort amb patiments.
Article 35.- Si hi haguera gos agressor entre els
denominats abandonats o d’amo desconegut, les persones
agredides col·laboraran amb la Societat Protectora o amb els
Servicis Municipals per a la captura d’aquell.
Article 36.- Els mitjans utilitzats per a la captura i
transport de gossos vagabunds tindran les condicions
higienicosanitàries adequades.
Article 37.- L’Ajuntament només podrà delegar
l’arreplegada d’animals vagabunds a Societats Protectores
legalment constituïdes o a empreses autoritzades.
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Article 38.-Els amos d’hotels, pensions, bars, restaurants, cafeteries i semblants podran prohibir al seu criteri
l’entrada i permanència de gossos en els seus establiments,
assenyalant visiblement en l’entrada tal prohibició. Encara
permesa l’entrada i permanència, serà necessari que els
gossos porten en el collar la Xapa d’Identificació numerada,
vagen proveïts del corresponent boç quan procedisca i
subjectes per corretja o cadena.
Article 39.- Queda expressament prohibida l’entrada de
gossos i gats en locals d’espectacles esportius o culturals,
excepte en aquells casos que, per l’especial naturalesa dels
mateixos, esta siga imprescindible.
Article 40.- Queda prohibida la circulació o permanència
de gossos i altres animals la piscina Pública Municipal durant
la temporada de banys.
Article 41.- Queda expressament prohibida l’entrada de
gossos en tota classe de locals destinats a la fabricació,
venda, emmagatzemament, transport o manipulació
d’aliments. Estos establiments, si disposen d’espai interior o
exterior adequat, podran col·locar una espècie de barana
amb anelles per a deixar subjectes als gossos mentres es fan
les compres.
Article 42.- Els gossos de guia d’invidents o gossos
pigalls, queden exempts del que fixa els l’Articles 38, 39, 40
i 41 sempre que vagen acompanyats pel seu amo, gaudisquen
de les condicions higienicosanitàries i de seguretat que
preveuen estes Ordenances, i ostenten la Xapa d’Identificació
numerada.
Article 43.- El transport de gossos en vehicles particulars
s’efectuarà de forma que no puga ser pertorbada l’acció del
conductor ni es comprometa la seguretat del tràfic.
Article 44.- Queda prohibit deixar les deposicions fecals
dels gossos en les vies públiques i en general en qualsevol
lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals
són responsables de l’eliminació de les mateixes.
En el cas que es produïsca la infracció d’esta norma, els
agents de l’autoritat municipal podran requerir al propietari o
a la persona que conduïsca el gos, perquè procedisca a
retirar les deposicions de l’animal. Si no és atés el requeriment
se li procedirà a imposar la sanció corresponent.
Article 45.- Les deposicions s’arreplegaran en bosses
de plàstic que hauran de ser tancades adequadament i es
depositaran en bosses de fem domiciliari o en papereres
públiques.
Títol IV.- Sobre la protecció dels animals.
Article 46.- Queda prohibit l’abandó d’animals en
qualsevol circumstància. Els propietaris d’animals que no
desitgen continuar tenint-los, hauran d’avisar a l’agutsil o a la
Societat Protectora d’Animals perquè procedisca a la seua
arreplegada.
Article 47.- Es prohibix causar danys o cometre actes de
crueltat i maltractaments als animals domèstics propis o
aliens, així com als animals salvatges en règim de convivència
o captivitat. Els que infringisquen este article, seran sancionats
d’acord amb el que disposa estes ordenances sense perjuí
de l’exigència de responsabilitat que procedisca per l’amo.
Els agents de l’autoritat i totes les persones que presencien actes contraris a estes ordenances tenen el deure de
denunciar als infractors.
Article 48.- Es prohibix la permanència continuada de
gossos en les terrasses dels pisos, havent de passar la nit en
l’interior de la vivenda. Els propietaris podran ser denunciats
si el gos lladra durant la nit. També podran ser denunciats si
l’animal o animals romanen a la intempèrie en condicions
extremes de fred, calor o pluja.
Article 49.- Els animals els amos dels quals siguen
denunciats per causar-los maltractaments o per tindre’ls en
llocs que no reunisquen les condicions imposades per les
normes sanitàries o de protecció animal, podran ser
decomissats si el seu propietari o persona de qui depenguen
no adoptaren les mesures oportunes per a cessar en tal
situació.
Article 50.- Es prohibix causar la mort d’animals excepte
en els casos de malaltia incurable o de necessitat ineludible.
En este cas el sacrifici es realitzarà per procediments
eutanàsics.
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Article 51.- Es prohibix:
- Vendre en el carrer tota classe d’animals vius.
- Conduir suspesos de les potes a animals vius.
- Portar animals lligats a vehicles en marxa.
- Situar animals a la intempèrie sense l’adequada
protecció respecte de les circumstàncies climatològiques.
Article 52.- Queda prohibit també realitzar actes públics
o privats de baralles d’animals o parodies en la quals se
mate, ferisca o fustigue als animals, així com els actes
públics, no regulats legalment, l’objectiu dels quals siga la
mort de l’animal.
Article 53.- En particular es prohibix la utilització d’animals
en teatres, sales de festes, filmacions o activitats de propaganda que supose dany, patiments i degradació de l’animal.
Article 54.- En cas de grave o persistent incompliment
per part dels propietaris de les obligacions establides en els
anteriors articles d’este Capítol, l’Administració Municipal
podrà disposar del trasllat dels animals a un establiment
adequat i adoptar qualsevol altra mesura addicional
necessària.
Article 55.- Es consideraran incorporades a aquestes
Ordenances totes les disposicions sobre protecció i bon
tracte als animals, dictades o que es dicten en el futur.
Títol V.- Establiments i manteniment d’animals.
Article 56.- Els establiments dedicats a la venda d’animals
la comercialització de la qual estiga autoritzada hauran de
complir, sense perjuí de les altres disposicions que els
siguen aplicables, les següents normes:
a) Hauran d’estar registrats com a nucli zoològic davant
de la Conselleria d’Agricultura.
b) Hauran de portar un registre que estarà a disposició
de l’Administració en que constaran les dades que
reglamentàriament s’establisquen i els controls periòdics.
c) Col·laboraran amb l’Ajuntament en l’empadronat dels
animals que es venguen.
Títol VI.- Infraccions i sanciones.
Article 57.- Les infraccions de les disposicions d’ aquesta
Ordenança podran ser sancionades per l’Alcaldia, prèvia la
instrucció de l’oportú expedient, amb multa de fins a 90
euros, la graduació del qual tindrà en compte les
circumstàncies que concórreguen en cada cas i les
reincidències, sense perjuí de passar el tant de culpa al Jutjat
competent quan així ho determinara la naturalesa de tal
infracció. Tal i com es preveu en la Llei 4/1994 de 8 de juliol,
de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de
companyia.
Article 58.- A efectes de la Llei esmentada en el article
anterior, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
1. Seran infraccions lleus,
a) La possessió de gossos no censats.
b) No disposar dels arxius de fitxes clíniques dels
animals objecte de vacunació o que aquests estiquen
incomplet.
c) El transport d’animals amb vulneració dels requisits
establerts en l’article 17.
d) La venda i donació d’animals a menors de 18 anys o
incapacitats sese l’autorització de les persones que tenen
potestat o custòdia.
e) Qualsevol infracció que en aquesta Ordenança no
estiga qualificada com a 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 d’adquisicic
distinta a la transacció onerosa d’animals.
c) El manteniment dels animals sense alimentació o en
instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènicosanitàries inadequades per a la pràctica de les cures i
l’atenció.
d) La no vacunació o realització de tractaments obligatoris
als animals de companyia.
e) L’incompliment per part dels establiments per al
manteniment temporal dels animals, cria o venda d’aquests,
així com dels requisits i condicions establerts per la Llei 4/94
de Protecció del Animals de Companyia
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f) La filmació d’escenes amb animals que simulen
crueltat, maltractament o patiment, sense l’autorització prèvia
competent de la Comunitat Valenciana.
g) L’incompliment de l’obligació d’identificar els animals,
tal com indica l’article 20 d’aquesta ordenança.
h) La reincidència en una infracció lleu.
3. 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’abandonament 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 causarlos sofriments,
alteren el seu desenvolupament fisiològic natural o causen la
mort, tret de les controlades per veterinaris en cas de
necessitat.
i) L’incompliment de l’article 9.
j) La utilització d’animls de companyia en espectacles,
lluites, festes populars i altres activitats que indiquen crueltat,
maltractament, i que es pot ocasionar la mort, patiment, o ferlos subjectes de tractes antinaturals o vexatoris. En cas de
ser així se sometrà a la imposició de la sanció corresponent,
s’estarà al que disposa la llei 2/1991, de 18 de febrer,
d’espectacles i activitats recreatives.
k) La iniciació dels animals per escometre contra persones o altres anomals, llevat del gossos de la policia i altres
agents de l’autoritat.
l) La reincidència en una infracció greu.
m) L’assistència sanitaria als animals per part de persones no facultades a tals efectes per la legislació vigent.
Article 59. Els propietaris d’animals que d’una manera
frequent produesquen molèsties al veïnat i no prenguen les
mesures escaients per a evitar-ho, seran sancionats amb
multes de fins a 90 euros, i en cas l’autoritat podrà confiscarlos els animals i els donaran la destinació que creguen
escaient.
Article 60.
1. Les infraccions d’aquesta llei seran sancionades amb
multes de fins a 90 euros.
2. La resolució sancionadora podrà comportar la
confiscació dels animals objecte de la infracció.
3. Cometre infraccions previstes per l’article 58.2 i 3
podrà comportar la cloenda temporal de les instal·lacions,
locals o establiments respectius.
4. Cometre infraccions previstes en l’article 58.2 i 3
podrà comportar la cloenda temporal fins a un termini de deu
anys.
Article 61.
1. a) Les infraccions lleus se sancionaran amb una
multa de 1 a 25 euros.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa
de 26 a 50 euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una
multa de 51 a 90 euros.
2. En la imposició de sancions es tindran en compte per
a graduar la quantia de les multes i la imposició de les
sancions, els criteris següents:
a) La trascendència social i sanitaria, 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 infracció.
c) La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions,
la negligència o la intencionalitat de l’infractor.
Article 62. La imposició de qualsevol sanció prevista en
aquesta Ordenança no exclou la responsabilitat civil o penal
i l’eventual indemnització dels perjudicis que puguen
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correspondre al sancionat. Així com la imposició de sancions
superiors previstes en la Llei 4/94 de Protecció dels animals
de Companyia, la qual no correspon a aquest Ajuntament.
Article 63. Per a imposar les sancions previstes en
aquesta Ordenança, caldrà seguir el procediment sancionador previst en la llei 30/92 del règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment Administratiu
Comú.
Article 64 La competència per a la instrucció dels
expedients sancionadors i imposició de les sancions
corresponents, l’ostenten les autoritats Municipals.
Article 65. En cas de denuncia a un subjecte infractor es
garantitzarà la confidencialitat del denunciant.
Disposició final.
L’Alcaldia queda facultada per a dictar quantes normes
i instruccions resulten necessàries per a l’adequada
interpretació, desenrotllament i aplicació d’aquestes
Ordenances.
Disposició transitòria
En el termini de sis mesos, des del moment de l’entrada
en vigor d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament procedirà a
l’aprovació de les modificacions que resulten necessàries en
les Ordenances Fiscals o Reglaments Municipals afectats, a
fi d’adaptar el seu contingut a les prescripcions d’aquella.
Planes, 4 de març de 2004.
L’Alcalde, Francisco Javier Sendra Mengual.
*0406174*

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 12 de
gener de 2004, va acordar aprovar provisionalment la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
prestació dels serveis del centre social i annexos.
Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord
provisional i no havent-se presentat reclamacions que resoldre
durant el mateix, resta elevat a definitiu l’esmentat acord,
segons estableix l’article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
Contra el present acord definitiu podran els interessats
interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de València, en el termini de dos mesos comptats a partir de
la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, segons allò disposat en l’article 10 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa.
Donant acompliment a allò establert en l’article 17.4 de
l’esmentada Llei, es fa públic l’acord i el text íntegre de dita
ordenança fiscal i les modificacions de la mateixa i es
trascriuen en l’annex al present edicte.
Annex
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE SOCIAL I ANNEXOS.

Article 1. Fet imposable:
De conformitat amb allò previst en la Llei 39/1998 de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, segons la
redacció modificada per la llei 25/1998 de 13 de juliol, de
modificació del règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter
Públic, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació
dels serveis que es realitzen al Centre Social i altres locals
contemplats en el Plec de Condicions de la Concessió
Administrativa de referència.
Article 2. Subjectes passius:
Són subjectes passius, en concepte de contribuent, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributaria, que
sol.liciten o resulten beneficiades o afectades per l’activitat
gravada, segons la següent relació:
Les empreses, associacions, o altres entitats, persones
físiques o jurídiques que utilitzen les instal·lacions per a la
realitzacions d’espectacles, cursos, seminiaris o altres actes
públics.

