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Exp: 3110/2021/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),
C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 06/05/2021, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
6.01. 3110/2021/GEN - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ARTICLE 6.P.
ORDENANÇA MUNICIPAL TINENÇA D’ANIMALS.
Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés Campos Casado,
regidor delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que copiada literalment
diu:
"Des de l'aprovació de l'actual Ordenança (acord de Ple de 12 de setembre de
1996 i la seua posterior publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 18 de febrer
de 1997), han entrat en vigor noves normatives que regulen la convivència entre els
propietaris d'animals de companyia i la comunitat en general, amb l'objecte de
propiciar la seguretat, salubritat i tranquil·litat ciutadanes, de conformitat amb la
legislació en cada moment aplicable, per mitjà de l'atribució de facultats de regulació i
d'intervenció directa que permeten a l'administració local l'adopció d'ordes individuals
de prohibició i sancionar la infracció de l'ordenació municipal en aquelles matèries que
per la seua incidència en la seguretat, tranquil·litat i salubritat ciutadanes aconsellen
tals mitjans d'intervenció.
La tinença d'animals de companyia adquirix la dita transcendència en raó a les
transformació dels models d'assentaments derivats dels processos d'urbanització i
concentració de la ciutadania en les zones urbanes i residencials.
La presència d'animals de diverses espècies en el nucli urbà i en tot el terme
municipal, plantegen a l'ajuntament problemes higiènic-sanitaris i és causa de
conflictes veïnals.
Existint en el nostre municipi respecte cap als animals de companyia, es pretén
incrementar la sensibilitat col·lectiva cap a comportaments propis d'una societat
solidària i tolerant.
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Per tot el que s'ha exposat anteriorment, resulta coherent abordar una regulació
local en aquelles situacions i/o conductes que manquen d'un desenvolupament en la
legislació supramunicipal i que, es registren amb freqüència en l'àmbit local podent
condicionar la convivència dels animals respecte a les persones.
El projecte de modificació de l’article 6.p de l'Ordenança Municipal sobre
Tinença d'Animals de Companyia, va ser aprovat per la Junta de Govern, en sessió
celebrada del dia 29 de març, i pels grups polítics municipals no s'han presentat
esmenes a l'esmentat projecte.
De conformitat amb l'exposat anteriorment es proposa al Ple, de conformitat
amb l'article 123 de la LRBRL, l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'article 6.p de l'Ordenança
Municipal sobre Tinença d'Animals de Companyia. La seua redacció quedaria:
Es prohibeix subministrar aliment de forma continuada i en espais públics a
animals assilvestrats i abandonats, a excepció de les persones que disposen
d'autorització municipal per a alimentar colònies de gats ferals.
Segon.- Sotmetre el present expedient a informació pública i audiència dels
interessats per un termini de trenta dies per mitjà d'anunci publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de València, a fi que per estos es puguen presentar quantes
al·legacions, reclamacions o suggeriments tinguen per convenient.
Tercer.- L'acord d'aprovació inicial quedarà automàticament elevat a definitiu, si
en el referit termini no es formularen al·legacions”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el
Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior”.
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat, condicionat
als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el que disposa
l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la data de
firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret núm. 1661 de 14/04/2020)
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