ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINÈNCIA I
PROTECCIÓ D'ANIMALS
Títol I.- Disposicions Generals.
Capítol 1.- Objecte i àmbit d'aplicació.

Article 1r. Objecte.
La present ordenança té per objecte fixar la normativa que garantisca
una tinença d'animals, compatible amb la higiene, la salut pública i la
seguretat de persones i béns, així com garantir als animals la deguda
protecció i el bon tracte.

Article 2n. Àmbit d'aplicació,
Esta ordenança serà d'obligat compliment en tot el terme municipal
de l’Alcúdia i afectarà tota persona física o jurídica que per la seua qualitat
de propietari, venedor, cuidador, entrenador, encarregat, conductor,
membre d'associació protectora d'animals, membre de societats de
columbicultura, ornitologia i d´altres, o com a ramaders, es relacione amb
animals; així com qualsevol altra persona que es relacione amb estos de
forma permanent, ocasional o accidental.

Capítol 2.- Definicions.
Article 3r.
1. Animal de companyia és tot aquell, que encara que domèstic o
silvestre, tant autòcton com al.lòcton, és mantingut per l'home, per plaer i
companyia, assumint les responsabilitats inherents a la seua convivència,
sense que existisca cap activitat lucrativa sobre aquell, sempre que la seua
comercialització o tinença no estiga prohibida per la normativa vigent.
2. Animal d'explotació és tot aquell, que encara que siga domèstic o
silvestre, tant autòcton com al.lòcton, és mantingut per l'home amb finalitats
lucratives i/o productives.
3. Animal silvestre o salvatge és tot aquell, que a pesar de pertanyer
tant a la fauna autòctona com al.lòcton, tant terrestre com aquàtica o aèria,
done mostres de no haver viscut al costat de l'home, per comportament o
per falta d'identificació.
4. Animal abandonat és tot aquell, que encara que no siga silvestre,
no tinga amo, ni domicili conegut, ni porte identificació de procedència o de
propietari, ni li acompanye cap persona que puga demostrar la seua
propietat

5. Animal potencialment perillós, seran considerats com a tals, tots
els així considerats en el Decret 145/2000, del Govern Valencià que regula
a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos.
6. S'entén per dany "justificat" o "necessari", el que es realitza per a
benefici ulterior de l´animal mateix havent d'existir una lògica vinculació
causal en el dany o en el benefici per necessitats sanitàries o d'humanitat.

Títol II.- Sobre la tinença d'animals.
Capítol 1. Dels animals de companyia.

Article 4t. Dels propietaris.
1. Els propietaris d'animals de companyia tindran l'obligació
d'identificar-los mitjançant el tatuatge o la implantació d'un transponder, en
els tres primers mesos de vida o al mes següent de la seua adquisició,
d'acord amb la normativa vigent en la matèria.
2. Així mateix, els propietaris dels animals hauran de presentar, si
així els és requerit per l'autoritat competent, la targeta d'identificació
corresponent o la cartilla sanitària de l'animal, esta última en el termini de 24
hores.
Article 5é.
1. La tinença d'animals de companyia en vivendes urbanes, tant si es
destinen a residència habitual o no, o s'ubiquen en zones urbanes,
urbanitzables o no urbanitzables, queda condicionada a un allotjament
adequat que permeta una òptima ventilació, il·luminació i mobilitat, a no
atemptar contra la higiene i la salut pública i que no causen molèsties als
veïns, ni altere la pau o descans d'estos, sense que el nombre d'animals
puga servir de causa o de justificació.
Si els veïns formulen protestes per qualsevol molèstia que provoquen estos
animals, la policia local, o el cap local de sanitat, si es refereixen a
qüestions higienicosanitàries, es personaran en el lloc dels fets i emetran un
informe d'això, i si d´aquest resultaren ser certes estes es requerirà als
propietaris de les vivendes perquè adopten totes les mesures correctores
que s'estime pertinents. En el cas de persistir les molèsties denunciades, es
podrà acordar la confiscació dels animals en la forma prevista en la present
ordenança, sense perjudici de les sancions que li pogueren correspondre de
conformitat amb el que disposa l'article 51 i següents de la present
ordenança.
2. Els propietaris o posseïdors dels animals hauran de complir amb
els processos de vacunació o de tractaments obligatoris que decrete
l'Estat, la Generalitat Valenciana o la Corporació. En el cas d'incompliment
d'esta obligació, o quan es detecte en ells malalties transmissibles als

hòmens, l'Ajuntament podrà decretar l'internament o l´aïllament de l'animal
per al seu tractament curatiu o el seu sacrifici, si fóra necessari o
convenient, sense perjudici de les sancions que li pogueren correspondre
de conformitat amb el que disposa l'article 51 i següents de la present
ordenança.

Article 6é
1. En vivendes situades en el nucli urbà, en urbanitzacions o en
zones qualificades pel planejament general vigent com a urbanes d'ús
residencial no podran tindre's altres animals distints a gossos, gats, pardals,
peixos en peixeres o xicotets llacs o fonts destinades a l'ornament i a la
decoració de les vivendes o d´altres mamífers de xicoteta mesura que
habitualment es consideren animals de companyia (tortugues, hàmsters,
etc.).
En qualsevol cas, tractant-se de gossos i de gats, el seu nombre per
vivenda situada en el nucli urbà o en alguna urbanització no podrà superar
el de quatre. En el cas de superar-lo, el seu propietari haurà de sol·licitar i
obtindre la declaració de la Conselleria de nucli zoològic.
2. La tinença d´un nombre major d'animals o de qualsevol altre que
pertanya a espècie o raça distinta dels enumerats en el paràgraf primer
d'este article requerirà que els seus propietaris o posseïdors obtinguen el
consentiment exprés de l'Ajuntament, per a això hauran de presentar en el
registre d'entrada municipal la sol·licitud a què es referix l'annex 1 d'esta
ordenança.
En la tramitació de l'expedient es requerirà l´informe del cap local de sanitat
i es donarà audiència a la junta de propietaris, si la vivenda es trobara
ubicada en una finca en règim de propietat horitzontal. o de l'organisme que
la substituïsca tractant-se d'urbanitzacions; de les al·legacions presentades
per estos es donarà trasllat al sol·licitant perquè al·legue tot el que al seu
dret convinga, i es dictarà resolució expressa. Si una vegada transcorreguts
dos mesos des de la presentació de la sol·licitud no s'haguera dictat
resolució expressa s'entendrà esta desestimada.
3. La tinença d'animals en el nucli urbà, nuclis de vivendes o en
zones classificades pel planejament general com de sòl urbà residencial,
considerats no domèstics, de ramaderia o de corral, quadra o estable,
encara que el seu número no fóra superior a un, i la seua finalitat no fóra
mercantil, sinó merament lúdica o d'oci, i sempre que es presenten queixes
o denúncies expresses per part dels veïns confrontants per la falta
d'observança de les degudes mesures higienicosanitàries, de salubritat o
d´ornament públic, i de protecció mediambiental, quedarà prohibida.
Article 7é. Circulació dels animals.
1. Queda prohibida la circulació per les vies públiques d'aquells

gossos que no vagen proveïts d'identificació censal. Així mateix hauran
d'anar acompanyats i conduïts per mitjà de cadenes, corretja o cordó
resistent.
2. Quan el temperament de l'animal així ho aconselle, haurà d'anar
proveït de boç i subjecte per corretja o cadena d'acord a allò que establix
l'article 36.3 d'esta ordenança, sota la responsabilitat de l'amo.
Article 8é.
1. Els gossos i altres animals podran estar solts en les zones que
autoritze o fite l'Ajuntament, estaran degudament senyalitzades. En els
jardins que no tinguen zona fitada podran estar des de les nou de la nit fins
a les set del matí, acompanyats dels seus amos o responsables, sempre
que no siguen animals catalogats com a agressius o potencialment
perillosos amb les persones o amb altres animals.
2. En qualsevol cas queda prohibit l'accés d'animals a aquelles
areneres que es troben en vies públiques.
3. En qualsevol cas, i independentment que l'animal estiga solt o no,
el propietari o acompanyant d´aquest, es considera responsable de les
actuacions que l'animal realitze, relacionades al que sanciona la present
ordenança i en allò no previst, el que establix les disposicions vigents en
esta matèria.
Article 9é.
1. Les persones que conduïsquen gossos o altres animals hauran
d'impedir que estos dipositen les seues defecacions en les voreres,
passeigs jardins i, en general, en qualsevol lloc dedicat al trànsit de
vianants.
2. Perquè evacuen dites dejeccions, si no existira lloc assenyalat per
a això, hauran de portar-los a la calçada al costat del rastell i el més pròxim
a l'albello del clavegueram o en zones no destinades al pas de vianants ni a
llocs de joc.
3. En qualsevol cas, el conductor de l'animal està obligat a arreplegar i retirar els
excrements, fins i tot netejar la part de la via pública que haguera sigut afectada.
Amb aquesta finalitat hauran d'anar proveïts obligatòriament de bosses
impermeables.

4. D'acord amb allò que disposa l'apartat anterior, el conductor de
l'animal haurà de procedir d'alguna de les següents maneres:
a) Arreplegar les deposicions de manera higiènica acceptable per
mitjà de bossa impermeable.
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 exclusivament per als gossos o altres animals o en la
xarxa de clavegueram a través dels seus albellons.
5. De l'incompliment de l'anteriorment establert serà responsable el
conductor de l'animal i subsidàriament el propietari del mateix.

Article 10é.
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 a així no molestar el conductor a qui no podran tenir accés
durant el trajecte. En cap cas, es tancaran els animals en el maleter del
cotxe llevat que es garantisca un aireig eficaç que impossibilite qualsevol
tipus d'intoxicació derivada d'esta situació.
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, traslladar-lo a la Clínica Veterinària més pròxima, si el
propietari de l'animal, si hi ha, no es troba en el lloc de l'accident.
Article 11é.
En els mesos de juny a octubre, els vehicles que alberguen en el seu
interior algun animal de companyia s'han d'estacionar en una zona d'ombra
facilitant en tot moment la ventilació de l'habitacle.
En tot cas, l'estada dels animals domèstics en vehicles estacionats no
haurà de sobrepassar les 4 hores. En cap cas, podrà ser lloc d'alberg
permanent.

Article 12é. Dels gossos - guia
De conformitat al que establix la normativa vigent, el gos - guia,
degudament acreditat, acompanyat de la persona amb discapacitat, podrà
accedir a tots els llocs, allotjaments, establiments, locals, podran viatjar en
tots els mitjans de transport d'ús públic, centres hospitalaris públics i privats
així com els que siguen d'assistència ambulatòria i la resta d'espais d'ús
públic, sense pagament de suplements,i no s´aplicarà en aquests casos el
dret d'admissió llevat que la seua presència en alguns actes impedisca el
seu desenrotllament o supose greus inconvenients a les altres persones,
d'acord al que establix la Llei 1/98 de 5 de maig d'Accessibilitat Supressió
de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de Comunicació.
Article 13é. Transport i estada d'animals en llocs públics.
Amb l'excepció exposada en l'article anterior, els conductors o
encarregats dels mitjans de transport públic, podran prohibir el trasllat
d'animals quan consideren que poden ocasionar molèsties a la resta dels
passatgers. També podran indicar un lloc determinat en el vehicle per a
acomodar de l'animal sempre que existisca lloc específic destinat per al seu

transport. En tot cas podran ser traslladats en transport públic tots aquells
animals xicotets que viatgen dins de cistelles, bosses, gàbies o recipients.
Article 14é.
La pujada o baixada d'animals de companyia en els aparells
elevadors es farà sempre sense coincidir amb la utilització de l'aparell per
altres persones, si estes així ho exigiren, llevat que es tracte de casos com
els exposats en l'art. 12.
Article 15é.
Amb l'excepció exposada en l'art. 12, queda expressament prohibida
l'entrada i permanència d'animals en locals d'espectacles públics, esportius i
culturals, excepte en aquells casos en què, per l'especial naturalesa
d´aquests, estos siguen imprescindibles.
Article 16é.
Amb l'excepció exposada en l'art. 12 queda prohibida l'entrada
d'animals en tota classe de locals destinats a fabricació, venda,
emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments. Estos establiments,
si disposen d'un espai exterior o interior adequat, podran col·locar algun
dispositiu amb anelles, que permeta deixar subjectes als gossos, mentre es
fan les compres.
Article 17é.
Es permet la circulació en les estacions d'autobusos i ferrocarril dels
gossos, que vagen acompanyats dels seus amos conduïts per mitjà de
cadena, corretja o cordó resistent, en bon estat sanitari i proveïts de boç
quan el temperament de l'animal ho aconselle.
Article 18é. Animals abandonats.
Es considera 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.
Els animals aparentment abandonats hauran de ser arreplegats i conduïts al
Centre d'Acollida habilitat a l'efecte per l'Ajuntament de l’Alcúdia o
concertar aquest servei amb la Conselleria competent, amb associacions de
protecció i defensa dels animals o amb altres entitats autoritzades per a tal
fi.
Els animals silvestres autòctons catalogats, seran lliurats en la major
brevetat possible als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Per al supòsit d'animals silvestres al.lòctons, en el cas de tenir la seua
identificació, es comprovarà la legalitat de la seua possessió abans de
lliurar-lo . En el cas de no tenir identificació o de comprovar la il·legalitat de
la seua possessió, seran lliurats als Serveis Territorials de la Conselleria de
Medi Ambient.
Si l'animal estiguera identificat, es notificarà al propietari;el qual tindrà un

termini de 10 dies per a la seua recuperació, previ abonament de les
despeses corresponents per la seua manutenció i les atencions sanitàries.
Una vegada transcorregut el dit termini sense la seua recollida, es
considerarà l'animal, com a abandonat, i es continuaran les actuacions
administratives corresponents per l'abandó de l'animal.
Els animals abandonats, així com aquells el propietari o posseïdor dels
quals no estiguen en poder de la corresponent targeta sanitària, seran
recollits pels serveis municipals, i al seu sacrifici precedirà un període de
retenció de deu dies com a mínim, durant el qual podran ser recollits per la
persona que acredite ser el seu propietari o posseïdor o que sense ser-ho
desitge la seua adopció, previ abonament, en qualsevol cas, de les
despeses corresponents a la seua manutenció i atencions sanitàries. Al final
d´aquest període, es comunicarà a la Societat Protectora d'Animals per si
pot fer-se càrrec dels animals.

Article 19é.
1. Els animals no retirats ni cedits, que no puguen ser mantinguts per
l'Ajuntament ni per qualsevol altra institució, es podran sacrificar per
procediments eutanàsics humanitaris i autoritzats; que impliquen el mínim
patiment i provoquen una pèrdua de consciència immediata.
2. El sacrifici, la desparasitació o l'esterilització si és procedent, es
realitzarà sota el control veterinari, així com els criteris de selecció dels
animals per a sacrificar.
Article 20é. Mesures sanitàries.
1. Els propietaris, criadors o tenidors hauran de complir amb els
processos de vacunació o tractaments obligatoris que decreten l'Estat, la
Generalitat Valenciana, o la Corporació.
2. Igualment, hauran de mantindre en adequades condicions
higienicosanitàries i atencions necessàries d'acord amb les necessitats
fisiològiques i característiques pròpies de l'espècie o raça de l'animal.
3. En el cas d'incompliment d'esta obligació, o quan es detectara en
ells malalties transmissibles a persones, l'Ajuntament, previ informe dels
servicis veterinaris, podrà acordar l'internament o l´aïllament de l'animal per
al seu tractament curatiu o sacrifici si fóra necessari, sense perjudici de les
sancions que pogueren correspondre de conformitat amb allò que preveuen
els articles 51 i següents de la present ordenança.
Article 21é.
Els veterinaris en exercici i els de l'Administració Pública i les
clíniques, consultoris i hospitals veterinaris hauran de portar un arxiu amb la
fitxa clínica dels animals objecte de la vacunació o tractament obligatori que
estarà a disposició de l'autoritat competent.
Article 22é. Mesures de protecció dels animals.

Queda prohibida, pel que fa als animals a què es referix la present
ordenança:
1. Causar la seua mort, excepte en els casos d'animals destinats al
sacrifici, malaltia incurable o necessitat ineludible. En qualsevol cas, el
sacrifici serà realitzat eutanàsicament sota el control veterinari i en les
instal·lacions autoritzades.
2. Colpejar-los, maltractar-los, infligir-los qualsevol dany injustificat o
cometre actes de crueltat contra aquests.
3. Practicar-los qualsevol tipus de mutilació, excepte les controlades
per veterinaris.
4. Situar-los a la intempèrie sense l'adequada protecció, enfront de
les circumstàncies meteorològiques.
Es prohibix la permanència continuada dels gossos i dels gats en les
terrasses o balcons dels pisos.
5. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista
higienicosanitari o que no es corresponguen amb les necessitats
etològiques i fisiològiques de la seua espècie.
6. No facilitar-los l'alimentació necessària per al seu desenrotllament
atenent a la seua espècie, raça i edat.
7. Fer-los ingerir substàncies que puguen causar-los patiments o
danys innecessaris.
8. Vendre'ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a
experimentació, excepte casos expressament autoritzats amb finalitat
científica i sense patiment per a l'animal.
9. Posseir-los sense complir els calendaris de vacunacions i de
tractaments obligatoris.
10. La seua utilització en activitats comercials que li suposen
maltractaments, patiments, danys o que no es corresponguen amb les
característiques etològiques i fisiològiques de l'espècie que es tracte.
11. Vendre'ls a menors de divuit anys i a incapacitats sense
l'autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat o tutela.
12. Criar-los per a la venda o vendre'ls en establiments que no
posseïsquen les llicències o permisos corresponents i no estiguen registrats
com a nuclis zoològics. Queda prohibida la venda ambulant i per correu.
13. Portar-los lligats a vehicles en marxa.
14. Abandonar-los en vivendes tancades, en les vies públiques,

camps, solars o jardins.
15. Organitzar baralles d'animals i, en general, animar a escometre's
els uns als altres o a llançar-se contra persones o vehicles de qualsevol
classe.
16. La seua utilització en espectacles, festes populars i altres
activitats que impliquen crueltat o mal tracte que puguen ocasionar-los
patiments o fer-los objecte de tractaments antinaturals, així com utilitzar-los
comercialment en instal·lacions no legalitzades per a això.
Queden excloses de forma expressa de la dita prohibició les festes dels
bous en les seues distintes manifestacions populars, sempre que l'animal
no es trobe limitat en el seu poder i defenses, com a principi valedor de
l'equitat en la lluita, que la festa requerix.
17. Queda prohibida la solta d'espècies animals no autòctones, amb
excepció dels casos que disposen de la corresponent autorització per part
de la Generalitat Valenciana.
Article 23é. Mesures de prevenció.
Sense perjuí del que disposa l'article anterior de la present
ordenança i sempre que no es tracte d'espècies protegides per les normes
estatals i convenis internacionals, s'entendran com a justificades les accions
encaminades al control de les poblacions animals la proliferació de les quals
resulte perjudicial o nociva. En terrenys cinegètics, es requerirà la prèvia
autorització de la Conselleria de Medi Ambient.

Article 24é. Registre municipal d'animals de companyia.
1. El posseïdor d'un animal, està obligat a inscriure´l en el cens
municipal, dins del termini màxim de tres mesos del seu naixement o de
quinze dies des de la seua adquisició, emplenant el formulari que se li
facilitarà a l'efecte (Annex II).
2. En estos dos casos haurà de demostrar que la possessió s'ha
realitzat sense violar la legislació vigent, presentant els oportuns
comprovants de propietat i en el cas de no haver-ne, un escrit rubricat en
què conste este fet i s'acredite la seua responsabilitat. Una vegada vençut
este termini, no es reconeixerà propietat sobre l'animal, si este no s'ha
inscrit en el dit cens.
La documentació per al registre de l'animal, li serà facilitada en els serveis
municipals destinats a l'efecte o per veterinaris, clíniques i consultoris
legalment habilitats.
Article 25é.
Els animals hauran de portar la seua identificació censal de forma

permanent. El mètode de marcat dependrà de l'espècie que es tracte i serà
determinat reglamentàriament.
Article 26é.
Les persones propietàries d'animals queden obligades a inscriure'ls
en els serveis citats en l'article anterior, si l'animal tinguera més de tres
mesos i encara no ho estiguera.
Article 27é.
Els establiments de cria i venda d'animals, les clíniques veterinàries,
les associacions protectores i de defensa dels animals i, en general, tot
professional o entitat legalment constituïda, col·laborarà amb l'Ajuntament
en el registre dels animals que venguen, tracten o donen a tercers.
Article 28é.
Els qui cediren o vengueren algun animal de companyia, estan
obligats a comunicar-ho a la Regidoria de Sanitat, dins del termini d'un mes,
indicant el nom i domicili del nou posseïdor, amb referència expressa al seu
nombre d'identificació censal.
També estan obligats a notificar la desaparició o mort de l'animal, en el lloc i
termini citat, a fi de tramitar la seua baixa en el cens municipal.
Article 29é.
Els censos elaborats estaran a disposició de la regidoria competent i
de les associacions protectores i de defensa d'animals legalment
constituïdes.
Article 30é.
Pel que fa als animals potencialment perillosos, en especial els
pertanyents a l'espècie canina, els seus propietaris, criadors o tenidors
tenen l'obligació de registrar-los en el Registre Municipal d'Animals
Potencialment Perillosos creat a l'efecte, d'acord al que establix l'article 35
de la present ordenança.
Article 31é.
El servici de cens, vigilància, inspecció, autorització i recollida
d'animals abandonats, podrà ser objecte d'una taxa fiscal.
Article 32é. Normes específiques per a gossos i gats.
1. Els propietaris d'estos animals estaran obligats a proveir-se de la
targeta sanitària i de la xapa d'identificació numerada, en complir l'animal
els tres mesos d'edat, encara que es troben en possessió dels certificats de
les vacunes corresponents.

2.- Estaran així mateix obligats a fixar en el collar de l'animal la citada
medalla d'identificació municipal.
3. Els propietaris dels animals que canvien de domicili o
transferisquen la possessió de l'animal, no ho comunicaran en un termini
màxim de 15 dies als serveis municipals, indicant el nom i el domicili del nou
posseïdor, amb referència expressa al nombre de xapa d'identificació.
4. Les baixes per mort o per desaparició dels animals registrats,
també seran comunicades al servei municipal, en el termini màxim de 15
dies, a comptar des de la mort o desaparició de l'animal, acompanyant en el
supòsit de mort, la xapa identificadora de l'animal i, si és procedent un
certificat veterinari, justificatiu de la mort.
Capítol 2. Dels animals potencialment perillosos.
Article 33é. Definició.
Es consideren animals potencialment perillosos els definits en l'article
3r.5. d'esta ordenança.
Article 34é. Llicència.
1. Requerirà la prèvia obtenció de llicència municipal, la tinença
d'animals potencialment perillosos per persones que residisquen o que
desenrotllen una activitat de comerç o entrenament en esta entitat local, o si
la residència de l'animal estiguera en el dit terme, amb independència de
quina siga la residència habitual del propietari o posseïdor. Quan la dita
llicència haguera sigut concedida per un altre ajuntament, el posseïdor o
propietari de l'animal haurà de fer-ho constar en el registre d'animals
potencialment perillosos.
2. La sol·licitud de llicència, segons el model normalitzat que figura
com annex III d'esta ordenança, l'interessat haurà de presentar-la en el
Registre General de l'Ajuntament, prèviament a l'adquisició, possessió o
custòdia de l'animal, llevat que la seua tinença fóra anterior a l'entrada en
vigor de la present ordenança o en els supòsits de canvi de residència del
seu responsable.
Junt amb la sol·licitud, en la qual s'identificarà clarament l'animal per a la
tinença de la qual es requerix la llicència, l'interessat haurà de presentar la
següent documentació, en original o còpia autenticada:
a)Document nacional d'identitat, passaport o targeta d'estranger del
sol·licitant, quan es tracte de persones físiques o empresaris
individuals, o del representant legal, quan es tracte de persones
jurídiques.
b)Escriptura de poder de representació suficient, si s'actua en
representació d'una altra persona.
c)Escriptura de constitució d'entitat jurídica i nombre d'identificació
fiscal.

d)Declaració responsable davant de notari, autoritat judicial o
administrativa de no estar incapacitat per a proporcionar les cures
necessàries a l'animal, així com de no haver sigut sancionat per
infraccions en matèria de tinença d'animals.
e)Certificat de capacitació expedit o homologat per l'administració
autonòmica, en el cas d'ensinistradors.
f)Certificat de la declaració i registre com a Nucli Zoològic pe
l'Administració Autonòmica, per a les persones titulars d'establiments
dedicats a la cria o venda d'animals, residències, escoles
d'ensinistrament i la resta d'instal·lacions per al manteniment
temporal d'animals.
g)En el supòsit de persones, establiments o associacions dedicadesa
l'ensinistrament, cria, venda, residència o manteniment temporal
d'animals, hauran d'aportar l'acreditació de la llicència municipal
d'activitat corresponent.
h)Localització dels locals o vivendes que hauran d'albergar els
animals, amb la indicació de les mesures de seguretat adoptades.
i) Certificat d'antecedents penals.
j)Certificat d'aptitud psicològica per a la tinença d'animals d'estes
característiques, expedit per psicòleg col·legiat dins dels tres mesos
anteriors a la data de la sol·licitud de la llicència administrativa.
k)Acreditació d'haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per
danys a tercers que puguen ser causats pels seus animals, per una
quantia no inferior a 120.202’42 euros , encara que haja sigut cedit a
un tercer per a la seua atenció.
l)Si el sol·licitant està ja en possessió d'un animal, haurà d'aportar la
fitxa o el document d'identificació reglamentari, la cartilla sanitària
actualitzada, certificat veterinari d'esterilització, si és procedent, una
fotografia de l'animal, en la qual es distingisca clarament la seua
espècie, raça i declaració responsable d'antecedents d'agressions o
de violència amb persones o altres animals en què haja incorregut.
m)En el cas dels animals de la fauna salvatge contemplats en l'annex
I, del Decret 145/2000, de la Generalitat Valenciana, l'obtenció de la
llicència estarà condicionada a la presentació d'una memòria
descriptiva, subscrita per un tècnic competent en exercici lliure
professional, en què s'analitzen les característiques tècniques de les
instal·lacions i es garantisca que són suficients per a evitar l'eixida i/o
fugida dels animals.
3. Admesa la sol·licitud i a la vista de la documentació presentada,
l'òrgan competent per a resoldre podrà realitzar totes les diligències que
estime necessàries per a verificar el compliment dels requisits pel
sol·licitant, requerint a l'interessat l'ampliació, millora o esclariment de la
documentació aportada, o ben sol·licitant informes o dictàmens als tècnics o
organismes competents en cada cas.
4. Es comprovarà la idoneïtat i la seguretat dels locals o vivendes
que hauran d'albergar els animals, per mitjà de la supervisió dels serveis

tècnics de l'Ajuntament. El facultatiu competent consignarà els resultats de
la seua inspecció expedint un informe que descriga la situació de l'immoble
i, si és procedent, les mesures de seguretat que siga necessari adoptar en
aquest i el termini per a la seua execució. Del mencionat informe es donarà
trasllat a l'interessat perquè execute les obres precises o adopte les
mesures consignades en l'informe tècnic, en el terme que en ell
s'establisca, decretant-se la suspensió del termini per a dictar la resolució
fins que se certifique el seu compliment.
5. Correspon a l'Alcaldia, a la vista de l'expedient tramitat, resoldre,
de forma motivada, sobre la concessió o denegació de la llicència. La
mencionada resolució haurà de ser notificada a l'interessat en el termini
màxim d'un mes, comptat des de la data en què la sol·licitud haja tingut
entrada en el registre de l'Ajuntament, transcorregut aquest termini sense
que s'haguera dictat resolució expressa s'entendrà denegada. Cada
llicència expedida serà registrada i dotada d'un nombre identificador.
6. Si es denegara la llicència a un sol·licitant que estiguera en
possessió d'un animal potencialment perillós, en la mateixa resolució
denegatòria s'acordarà l'obligació del seu tenidor d'entregar-lo
immediatament en depòsit en les instal·lacions de recollida d'animals
abandonats que dispose l'Ajuntament. En el termini de 15 dies des de la
seua entrega, el responsable de l'animal haurà de comunicar de forma
expressa la persona o l´entitat, titular en tot cas de la llicència corresponent,
a què es farà entrega de l'animal, previ abonament de les despeses que
haja originat la seua atenció i manteniment. Transcorregut el mencionat
termini sense que el propietari efectue cap comunicació, l'Ajuntament
donarà a l'animal el tracte corresponent a un animal abandonat.
7. Les llicències tindran un termini de vigència de tres anys, havent
de ser sol·licitada la renovació amb una antelació mínima de tres mesos a la
data de finalització de la vigència, de conformitat amb el que disposa este
article.
8. Les llicències concedides quedaran sense efecte si s'incompliren
les condicions a què hagueren de ser sotmeses en el moment de la
concessió.
Article 35é. Del registre dels animals potencialment perillosos.
1. Sense perjudici del funcionament d'altres registres o censos
municipals d'animals de companyia, este Ajuntament disposarà d'un registre
especial destinat a la inscripció de tots els animals potencialment perillosos
que residisquen en este municipi.
2. Incumbix als titulars de les llicències regulades en el capítol
anterior l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d'Animals
Potencialment Perillosos d'este municipi, dels animals que es troben sota la
seua custòdia, dins dels quinze dies següents a la data en què haja obtingut
la corresponent llicència de l'administració competent, o bé, en idèntic

terme, des que es troben sota la seua custòdia animals d'obligada
inscripció, per mitjà de la presentació del full d'inscripció en el registre
d'animals potencialment perillosos, que figura com annex IV d'esta
ordenança.
Així mateix, en el termini màxim de 15 dies, els responsables
d'animals inscrits en el Registre, hauran de comunicar qualsevol canvi de
residència permanent o per més de tres mesos, l'esterilització, malaltia o
mort de l'animal, així com qualsevol incidència ressenyable en relació amb
el comportament o situació de l'animal; sense perjuí que l'Administració,
d'ofici, practique l'anotació de les circumstàncies que tinga coneixement
pels seus mitjans, per comunicació d'altres autoritats o per denúncia de
particulars.
3. En el Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos, que
es classificarà per espècies, es faran constar les següents dades:
A) Dades personals del tenidor.
- Nom i cognoms o raó social.
- Document Nacional d'Identitat i Cèdula d'Identificació Fiscal.
- Domicili.
- Títol o activitat per la qual està en possessió de] animal (propietari, criador,
tenidor, importador, etc.).
- Nombre de llicència i data d'expedició.
B) Dades de l'animal:
a) Dades identificadores:
- Espècie de l'animal i raça.
- Nom.
- Data de naixement.
- Sexe.
- Color.
- Signes particulars (amputacions, taques, marques, cicatrius, etc.)
- Codi d'identificació ( Transponder o Tatuatge) i zona d'aplicació.
b) Lloc habitual de residència.
c) Destinació de l'animal (companyia, guarda o vigilància, protecció, defensa,
maneig de bestiar, caça, etc.)
C) Incidències:
a) Qualsevol incident produït per l'animal al llarg de la seua vida, ja siguen
declarats pel sol·licitant de la inscripció o coneguts per l'Ajuntament a través
d'autoritats administratives o judicials, o per denúncia de particulars.
b) Comunicacions presentades per les entitats organitzadores d'exposicions de
races canines sobre exclusió de l'animal per demostrar actituds agressives o
perilloses.
c)Comunicacions rebudes sobre la venda, traspàs, donació, indicant, si procedix,
el nom del nou tenidor, robatori, mort (amb certificat veterinari), o pèrdua de
l'animal.
d) Comunicacions rebudes sobre el trasllat de l'animal a una altra comunitat
autònoma, siga amb caràcter permanent o per període superior a tres mesos.

e) Certificat de sanitat animal expedit per l'autoritat competent, que acredite, amb
periodicitat anual, la situació sanitària de l'animal i la inexistència de malalties o
trastorns que el facen especialment perillós, amb indicació de l'autoritat que
l'expedix.
f) Tipus d'ensinistrament rebut per l'animal i d´identificació de l'ensinistrador.
g) L'esterilització de l'animal, amb indicació de si és voluntària, a petició del titular
o tenidor de l'animal, o obligatòria, amb indicació de l'autoritat administrativa o
judicial que va dictar el mandat o resolució; així com el certificat veterinari
corresponent.
h) Mort de l'animal, ja siga natural o per sacrifici certificat per veterinari o autoritat
competent, amb indicació, en estos dos casos, de les causes que la van provocar.
Amb la mort de l'animal es procedirà a tancar la seua fitxa del registre.
4. Totes les altes, baixes o incidències que s'inscriguen en el
Registre Municipal, seran immediatament comunicades al Registre
Informàtic Valencià d'Identificació Animal. Tot això sense perjuí que es
notifique immediatament a les autoritats administratives o judicials
competents, qualsevol incidència o capítol de violència que conste en el
Registre per a la seua valoració i, si és procedent, adopció de les mesures
cautelars o preventives que s'estimen necessàries.
Article 36é. Obligacions i mesures de seguretat.
Els propietaris, criadors o tenidors d'animals potencialment perillosos
tindran l'obligació de complir totes les normes de seguretat ciutadana,
establertes en la legislació vigent i en particular les que a continuació es
detallen, de manera que garantisquen l'òptima convivència d'estos animals
amb els sers humans i altres animals i s'eviten molèsties a la població:
a) Els propietaris dels animals arreplegats en l'annex I, del Decret
145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la
Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos no
podran exhibir-los ni mantenir-los en la via pública, locals públics distints als
autoritzats a l'efecte i zones comunes d'edificis habitats. Hauran de
mantenir-los confinats en tot moment, d'acord amb les característiques
biològiques de l'espècie que es tracte.
b) Els locals o vivendes que alberguen animals potencialment
perillosos hauran de reunir les mesures de seguretat necessàries, en la
seua construcció i accés, per a evitar que els animals puguen eixir sense la
deguda vigilància dels seus responsables, o bé que puguen accedir
persones sense la presència i control d'estos. A l'efecte hauran d'estar
degudament senyalitzades per mitjà d'un cartell ben visible en tots els seus
accessos, amb l'advertència que s'alberga un animal potencialment perillós,
indicant l'espècie i raça d´aquest.
Els propietaris de dits immobles hauran de realitzar els treballs i les obres
precises per a mantenir en ells, en tot moment, les condicions
imprescindibles de seguretat adequades a l'espècie i raça dels animals,
sent este requisit imprescindible per a l'obtenció de les llicències
administratives regulades en esta ordenança.

L'autoritat municipal podrà ordenar en tot moment els treballs i obres
necessàries per a adequar l'allotjament o les instal·lacions per a assegurar
la seguretat requerida, si no es donara compliment a allò exigit, es procedirà
a la revocació de la llicència, previ expedient administratiu instruït a l´efecte.
c) La presència i circulació en espais públics, que es reduirà
exclusivament als gossos, haurà de ser sempre vigilada i controlada pel
titular de la llicència. La seua conducció serà sembre vigilada i controlada
pel titular de la llicència. En este sentit s'haurà de complir allò que
s'estableix a continuació:
c.1.Els animals hauran d'estar en tot moment proveïts de la
seua corresponent identificació.
c.2.Serà obligatòria la subjecció per mitjà d'utilització d'una
corretja curta, amb un màxim de dos metres, i no extensible que
permeta el domini sobre l'animal en tot. Així mateix hauran d'anar
proveïts de boç, que impedisca l'obertura de la mandíbula per a
mossegar i ser adequat per a la seua raça.
Els animals inclosos en l'apartat a) de l'annex II del Decret 145/2000,
podran eximir-se de la conducció amb boç quan acrediten el seu
ensinistrament i posterior superació d'un test de socialització. No obstant
això, esta exempció només serà aplicable quan qui passege el gos siga la
persona amb qui va superar el mencionat test. Estes proves hauran de ser
renovades anualment. Els veterinaris que realitzen les proves de
socialització, les reflectirà en la cartilla sanitària del gos, incloent el resultat
final d´aquestes.
c.3. Els propietaris o posseïdors de gossos de les races
definides com a potencialment perilloses, hauran de mantenir-los
permanentment sota el seu control, evitant la seua fugida, fins i tot en
l'interior de les seues instal·lacions particulars
c.4. Hauran de ser conduïts per una persona major d'edat,
amb aptitud idònia per a exercir el control necessari en cada cas. En
cap cas podran ser conduïts per menors d'edat.
c.5. En la conducció d'estos animals es mantindrà una
distància de seguretat amb les persones, no inferior a un metre,
excepte consentiment exprés d'aquelles.
c.6.S'evitarà qualsevol incitació als animals per a arremetre
contra les persones o altres animals.
c.7.Es prohibix la presència i circulació d'estos animals en
parcs i jardins públics, en les rodalies de centres escolars, guarderies
infantils, mercats, centres recreatius o esportius, locals d'espectacles
públics, esportius i culturals, excepte aquells casos en què, per
l'especial naturalesa d´aquests , estos siguen imprescindibles, i en
general en les zones públiques caracteritzades per un trànsit intens
de persones, entre les 7 i les 22 hores.
Article 37é.
1. Els Establiments o les associacions que es dediquen a la cria,
comercialització, alberg o ensinistrament d'animals potencialment perillosos,

en especial referència a l'espècie canina, hauran de tindre la preceptiva
autorització com a nucli zoològic i les establides per a la identificació i el
registre en esta ordenança i en la legislació vigent en esta matèria.
2. Els Centres d'ensinistrament per a guarda i defensa hauran de
comptar amb ensinistradors que estiguen en possessió del certificat de
capacitació expedit o homologat per la Conselleria competent. Així mateix,
els ensinistradors autoritzats per la dita administració comunicaran de forma
trimestral, al Registre Valencià d'Identificació Animal, la relació nominal
d'animals ensinistrats, propietari i tipus d'ensinistrament rebut.
Capítol 3. De les agressions.
Article 38é.
1. Els animals que hagen causat lesions a una persona o a un altre
animal, així com els mossegats o sospitosos de patir ràbia, hauran de ser
sotmesos al control d'un veterinari, en exercici lliure de la seua professió, en
dues ocasions dins dels 10 dies següents a la seua agressió. Esta mesura
té la consideració d'obligació sanitària, d'acord a la Llei 4/1994, de la
Generalitat Valenciana, sobre protecció d'animals de companyia perquè el
seu incompliment tindrà la consideració d'infracció greu.
Totes les autoritats sanitàries que coneguen l'existència d'una mossegada o
una agressió provocada per un animal potencialment perillós ho hauran de
comunicar immediatament a l'Ajuntament.
L'Ajuntament notificarà al propietari de l'animal agressor l'obligació de
sotmetre l'animal a un control sanitari d'acord al que establix el primer
paràgraf d'este article.
El propietari, criador o tenidor d'un animal agressor, tindrà l'obligació de
comunicar l'agressió als serveis sanitaris municipals competents en el
termini de vint-i-quatre hores, a fi de facilitar les dades corresponents de
l'animal agressor i de la persona agredida per este així com als seus
representants legals o a les autoritats competents.
Transcorregudes setanta-dues hores des de la notificació oficial al propietari
sense que s'haja complit el que disposa anteriorment, l'Autoritat Municipal,
adoptarà les mesures oportunes i iniciarà els tràmits procedents per a portar
a efecte l'internament de l'animal, així com per a exigir les responsabilitats a
què hi haguera lloc.
En tot cas, el propietari de l'animal, facilitarà a l'ajuntament còpia de
l'informe sanitari de l'observació de l'animal, emés pel veterinari, dins dels
15 dies posteriors a l'última observació.
Les despeses que s'originen per la retenció i el control dels animals serà
satisfet pel seu propietari.

2. Si l'animal agressor fóra dels anomenats abandonats, els Serveis
Municipals o les persones agredides si pogueren realitzar-ho, procediran a
la seua captura i internament en el Centre d'Acollida corresponent, als fins
indicats.
En el cas, que l'animal considerat abandonat no es poguera capturar,
l'Ajuntament comunicarà este fet al centre sanitari d'on provinga la
notificació d'assistència a la persona agredida, perquè adopte com més
prompte millor les mesures de prevenció sanitària oportunes.
3. Les actuacions municipals citades ho seran sense perjudici de la
imposició de la sanció que corresponga, per comissió d'una infracció,
segons el que preveu els articles 48 i següents de la present ordenança.

Article 39é.
Quan per manament de l'autoritat competent, s'ingresse un animal en
el centre d'acollida abans citat, l'ordre d'ingrés haurà de precisar el temps
de retenció i observació a què haja de ser sotmés i la causa d´aquesta,
indicant a més a càrrec de qui se satisfaran les despeses que per tals
causes s'originen.
Excepte ordre contrària, transcorregut un mes des de l'internament de
l'animal sense haver sigut recollit, es procedirà en la forma que s'assenyala
en l'apartat animals abandonats d'esta Ordenança.
Títol III.- Establiments dedicats a la venda, cria i manteniment temporal
d'animals.
Capítol 1.- Establiments de cria i venda d'animals.
Article 40é. Obligacions.
1. Els establiments dedicats a la venda d'animals la comercialització
dels quals estiga autoritzada hauran de complir, sense perjudici de les altres
disposicions que els siguen aplicables, les següents normes:
a) Estar en possessió de la corresponent llicència d'activitat.
b) Hauran d'estar declarats com a nucli zoològic per mitjà de la seua
inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat
Valenciana.
c) Hauran de portar un registre de moviments que estarà a disposició
de l'Administració en què
constaran les
dades
que
reglamentàriament s'establisquen, els controls periòdics als quals
s'hagen sotmés els animals així com complir totes les disposicions
referents a les condicions i serveis que han de complir els nuclis

zoològics.
d) Col·laboraran amb l'Ajuntament en el registre dels animals que
venguen.
e) Disposaran d'instal·lacions i mitjans que garantisquen unes
adequades condicions higienicosanitàries segons les necessitats
fisiològiques i etiològiques dels animals.
f) Disposaran d'aigua i menjar sa, en quantitats suficients i
adequades a cada animal, llocs per a dormir i personal capacitat per
a la seua atenció.
g) Disposaran d'instal·lacions adequades per a evitar el contagi en
els casos de malaltia, o per a guardar, si és procedent, períodes de
quarantena.
h) Els animals hauran de vendre's desparasitats i lliures de tota
malaltia.
i) Disposaran d'elements per a l'eliminació higiènica de fems i aigües
residuals de forma que no comporten perill de contagi per a altres
animals ni per a l'home.
j) Tindran recintes, locals i gàbies de fàcil llavat i desinfecció per a
l'aïllament, segrest i observació d'animals malalts o sospitosos de
malaltia d'acord amb les necessitats fisiològiques i etiològiques de
l'animal.
k) Disposaran de mitjans idonis per a la neteja i la desinfecció de
locals, material i utensilis que estiguen en contacte amb els animals i,
si és procedent, dels vehicles utilitzats per al transport d´aquests
quan siga necessari.
l) Estaran dotats de mitjans adequats per a la destrucció o
l´eliminació higiènica de cadàvers d'animals i de matèries
contumaces.
m) Programa definit d'higiene i de profilaxi dels animals albergats,
recolzat per un tècnic veterinari col·legiat.
n) Programa de maneig adequat perquè els animals es mantinguen
en bon estat de salut i amb una qualitat de vida d'acord amb les
seues característiques etiológicas i fisiològiques.
Article 41é. Venda d'animals potencialment perillosos.
1. En el cas de venda d'animals potencialment perillosos el venedor
haurà de:

a) Estar en possessió de la llicència a què es referix l'article 34 de la
present ordenança.
b) Comunicar a l'Ajuntament, per a la seua inscripció en el Registre
d'Animals Potencialment Perillosos, la venda, traspàs, robatori, mort
o pèrdua de l'animal o qualssevol altres incidents produïts per estos
animals
c) En el cas de venda, transmissió o qualsevol altra operació
relacionada amb animals classificats com a potencialment perillosos,
el transmetent haurà d'informar a l'adquirent que l'animal pertany a
una espècie o raça classificada com a potencialment perillosa, així
com de l'obligatorietat de complir les obligacions de la present
ordenança i de les disposicions normatives vigents en matèria de
tinença d'animals potencialment perillosos.
2. Les operacions de compravenda, traspàs o qualsevol altra que
supose canvi de titular d'animals potencialment perillosos requeriran
el compliment dels següents requisits:
a)Estar en possessió de llicència vigent per part del venedor i
obtenció prèvia de llicència per part de comprador.
b) Acreditació de la cartilla sanitària actualitzada.
c) Inscripció de la transmissió en el registre del lloc de residència de
l'adquirent en el termini de quinze dies des de l'obtenció de la
llicència corresponent.
Notificació trimestral a l'Ajuntament de les vendes o transmissions d'estos
animals que s'hagen efectuat en el mencionat període, indicant la identitat
del seu comprador i la data de la transmissió
Capítol 2.- Establiments per al manteniment temporal d'animals.
Article 42é.
Les residències, les escoles d'ensinistrament, els albergs, els centres
d'acollida tant públics com privats i la resta d'instal·lacions creades per a
mantenir els animals domèstics de companyia, requeriran ser declarats
nuclis zoològics per la Conselleria d'Agricultura, com a requisit
imprescindible per al seu funcionament.

Article 43é.
1. Cada centre, portarà un registre amb les dades de cada u dels
animals que ingressen en ell i de les persones propietàries o responsables.
Aquest registre estarà a disposició de l'autoritat competent, sempre que
esta el requerisca.

2. L'Administració competent determinarà les dades que hauran de
constar en el registre, que inclouran com a mínim ressenya completa,
procedència, certificat de vacunació i desparasitacions i estat sanitari en el
moment del depòsit, amb la conformitat escrita de les dues parts.

Article 44é.
1. Disposaran d'un servei de veterinari encarregat de vigilar l'estat
físic dels animals residents i el tractament que reben. En el moment del seu
ingrés es col·locarà l'animal en una instal·lació aïllada i es mantindrà en ella
fins que el veterinari del centre dictamine el seu estat sanitari.
2. Serà obligació del servici veterinari del centre vigilar que els
animals s'adapten a la nova situació, que reben alimentació adequada i dels
tractaments que reben i que no es donen circumstàncies que puguen
provocar-los cap dany , adoptant les mesures oportunes en cada cas.
3. Si un animal caiguera malalt, el centre ho comunicarà
immediatament al propietari o responsable, si hi haguera, qui podrà donar
l'autorització per a un tractament veterinari o recollir-lo, excepte en el cas de
malalties contagioses, que s'adoptaran les mesures sanitàries pertinents.
En tot cas, estes instal·lacions disposaran de les mesures necessàries per a
guardar, si fera falta, els períodes de quarantena.
4. Els titulars de residències d'animals o d´instal·lacions semblants
prendran les mesures necessàries per a evitar contagi entre els animals
residents i de l'entorn.
5. Informar, amb periodicitat mensual, a l'Ajuntament de la situació
dels animals allotjats.
6. Evitar les molèsties que els animals depositats en el seu
establiment puguen ocasionar a les persones i els riscos per a la salut
pública, adoptant totes les mesures que siguen necessàries per a això.
7. No donar ni transmetre per qualsevol títol animals potencialment
perillosos a persones que manquen de la pertinent llicència.
Article 45.
Les activitats relacionades amb l'ensinistrament de gossos o d´altres
animals només poden realitzar-se en centres o instal·lacions legalment
autoritzats i per professionals que tinguen la formació i els coneixements
necessaris avalats per la titulació reconeguda oficialment.
En els centres d'ensinistrament d'animals, quan destinen les seues activitats
en tot o en part als animals potencialment perillosos als quals es referix la
present ordenança, els ensinistradors que s'ocupen d'estos hauran d'estar

inscrits en el Registre d'Ensinistradors Canins Capacitats i comptar amb el
certificat de capacitació expedit o homologat per la Generalitat Valenciana.
Els ensinistradors que exercisquen esta activitat hauran de col·locar, en un
lloc visible de l'entrada de l'establiment on es practica, una placa d'una
mesura mínima de 30 per 15 centímetres en què conste el nombre
d'inscripció de l'ensinistrador en este registre.
Article 46é.
L'Ajuntament podrà concedir ajudes a les entitats autoritzades de
caràcter protector per al manteniment i la millora dels establiments destinats
a la recollida d'animals abandonats, sempre que aquests complisquen els
requisits que s'establisquen.

Article. 47é.
Es prohibix l'ensinistrament d'animals per a l'atac o qualsevol altre
dirigit a potenciar o acréixer la seua agressivitat, a excepció del desenrotllat
per les forces i cossos de seguretat de l'estat.
Títol IV.- Infraccions i sancions.
Capítol 1.- Infraccions.
Article 48é. Infraccions lleus.
Seran infraccions lleus:
a) La possessió de gossos no inscrits en el Registre Municipal
d'Animals Domèstics, excepte els considerats potencialment
perillosos per la legislació vigent.
b) No disposar d'arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de
vacunació o tractament obligatori, o que estos estiguen incomplets.
c) Circular amb animals solts per vies i espais públics, amb collar o
sense, o deixar-los solts, sense adoptar els mitjans que impedisquen
la seua fugida o pèrdua, excepte els considerats potencialment
perillosos.
d) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts en
l'article 6 de la Llei 4/1994, de la Generalitat Valenciana, excepte els
considerats potencialment perillosos.
e) La venda o donació a menors de divuit anys o incapacitats, sense
l'autorització dels qui tinguen la seua pàtria potestat o la seua
custòdia.
f) No adoptar les mesures necessàries per a impedir que els animals

de companyia embruten les voreres, els carrers o qualssevol recintes
públics.
g) La presència d'animals en zones expressament prohibides: vies
públiques, zones enjardinades i les destinades a jocs infantils.
h) La possessió d'animals en vivendes urbanes que causen
molèsties als veïns.
i) La presència d'animals en qualsevol classe de locals destinats a la
fabricació, venda, emmagatzemament, transport o manipulació
d'aliments.
j)No senyalitzar les instal·lacions
potencialment perillosos.

que

alberguen

a

gossos

k) Les infraccions que es cometen en relació amb gossos o animals
potencialment perillosos i que no es classificaren com a greus o molt
greus.
l) L'agressió a altres animals o persones.
m) Qualsevol infracció a esta ordenança que no estiga qualificada
com a greu o molt greu.
Article 49é. Infraccions greus.
Seran infraccions greus:
a) La possessió d'un animal sense complir els calendaris de
vacunació i tractaments obligatoris. Es considera no complir el
tractament obligatori, el no sotmetre els animals als tractaments
sanitaris necessaris després d'haver causat mos o agressió, a
persones o animals o no complir les condicions requerides en
l'observació o quan així s'exigisca per la normativa vigent.
b) En el cas d'animals potencialment perillosos, la no inscripció
d'estos en el registre municipal.
c) La no comunicació de brots epizoòtics per part dels propietaris de
residències d'animals o de centres d´ensinistrament.
d) Alimentar animals amb restes d'altres animals morts que no hagen
passat els controls sanitaris adequats per al consum.
e) La donació d'animals com a premi, reclam publicitari, recompensa
o regal de compensació per altres activitats de naturalesa distinta a la
transacció onerosa d'animals.
f) El manteniment d'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 necessaris d'acord amb les seues
necessitats etològiques, segons raça o espècie.
g) Incomplir el que disposa l'article 6 de la present ordenança.
h) La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat,
maltractament o patiment, encara que el dany siga simulat, sense
autorització prèvia de l'òrgan competent.
i) L'incompliment per part dels establiments de manteniment temporal
d'animals, cria o venda, de qualssevol de les obligacions previstes en
la present ordenança.
j) L'incompliment de l'obligació d'identificar els animals en la forma
prevista en l'ordre de 25 de setembre de 1996 de la Conselleria
d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regula el sistema
d'identificació d'animals de companyia.
k) La tinença en el nucli urbà, nuclis de vivendes o en zones
classificades pel planejament general com de sòl urbà residencial
d'animals considerats no domèstics, de ramaderia o de corral.
l) No complir les mesures de seguretat establertes per a les
instal·lacions que alberguen a gossos potencialment perillosos.
m) No contractar el segur de responsabilitat civil, per la quantia
mínima establerta en esta ordenança, que responga dels danys que
pogueren ocasionar-se a tercers per animals potencialment
perillosos.
n) Realitzar activitats d'ensinistrament sense acreditació professional
oficial.
ñ) Portar els gossos considerats potencialment perillosos o els
animals relacionats en l'article 7.2. d'esta ordenança, deslligats i/o
sense boç, si és procedent, en les vies públiques, en les parts
comunes d'immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en
general.
o) Adquirir un gos potencialment perillós a persones menors d'edat,
declarades com a incapaces o privades judicialment o
governativament de la possibilitat de la seua tinença.
p) Deixar solt a un animal perillós o no adoptar les mesures
necessàries per a evitar la seua escapada o pèrdua.
q) Ometre la inscripció en el Registre d'Animals Potencialment
Perillosos, d'aquells animals així considerats per la legislació vigent.
r) El transport d'animals potencialment perillosos amb vulneració dels
disposats en la llei 50/1999 de 23 de desembre.

s) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la
informació requerida per les autoritats competents o els seus agents,
amb vista al compliment de les obligacions establertes en la present
ordenança, així com el subministrament d'informació inexacta o de
documentació falsa.
t) La reincidència en una infracció lleu.

Article 50é. Infraccions molt greus.
Seran infraccions molt greus:
a) Sacrificar els animals amb tècniques diferents a les autoritzades
per la legislació vigent així com, el sacrifici d'animals amb patiments
físics o psíquics, sense necessitat o causa justificada.
b) Els maltractaments o agressions físiques o psíquiques als animals.
c) L'abandó dels animals, de qualsevol espècie i raça.
d) L'esterilització, la pràctica de mutilacions o el sacrifici d'animals
sense control veterinari.
e) La cria i comercialització d'animals sense les llicències i permisos
necessaris.
f) La venda ambulant d'animals.
g) 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 el cas de necessitat.
h) L'incompliment pel propietari o posseïdor de l'animal de mantenirlo en bones condicions higienicosanitàries, albergar-los en
instal·lacions adequades i realitzar qualsevol tractament preventiu
declarat obligatori.
i) L'incompliment de declarar al facultatiu sanitari competent, amb la
major brevetat possible, l'existència de qualsevol símptoma que
denotara l'existència d'una malaltia contagiosa o transmissible per a
l'home.
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, patiments o fer-los
subjectes de tractes antinaturals o vexatoris; en este supòsit la
imposició de la sanció corresponent estarà d'acord amb allò que
disposa la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments

Públics i Activitats Recreatives.
k) Participar, sota qualsevol títol o circumstància, en baralles
d'animals.
l) La incitació als animals per a escometre o atacar les persones o
altres animals, exceptuant els gossos de la policia i els dels pastors.
m) L'assistència sanitària als animals per part de persones no
facultades a tals efectes per la legislació vigent,
n) Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades amb els
animals declarats potencialment perillosos.
ñ) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència
o) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal
potencialment perillós a qui manque de llicència,
p) Ensinistrar animals per a activar la seua agressivitat o per a
finalitats prohibides.
q) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui manque de
certificat de capacitació.
r) L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o
espectacles d'animals potencialment perillosos o la seua participació
en ells, destinats a demostrar l'agressivitat dels animals.
s) La reincidència en una infracció greu.
Capítol 2.- Sancions.
Article 51é. Sancions per molèsties al veïnat.
Els propietaris d'animals que, per qualsevol circumstància i d'una
manera freqüent, produïsquen molèsties en el veïnat, sense que es
prenguen les mesures oportunes per a evitar-ho, seran sancionats amb
multes entre 30’05 euros i 300’50 euros, i, en el cas de reincidència els
animals podran ser confiscats per l'autoritat, que els donarà la destinació
que crega oportuna.
S'entendrà que hi ha freqüència en les molèsties ocasionades quan en el
termini d'un any es reben per escrit en l'Ajuntament tres o més queixes dels
veïns afectats i, prèvia advertència de l'autoritat competent per a l'adopció
de mesures tendents a evitar-les, no s'hagueren adoptat, o adoptant-les,
estes no hagueren sigut suficients per a evitar les molèsties denunciades.
Perquè les denúncies siguen efectives, estes hauran de ser presentades
previ acord de la junta de propietaris, en el cas que els animals es trobaren

albergats en edificis en règim de propietat horitzontal, i en el cas que ho
estigueren en urbanitzacions o en qualsevol tipus de vivenda unifamiliar
aïllada, la denúncia hauran d´interposar-la almenys els dos veïns
confrontants amb la vivenda, o aquells a què enfronta esta, per davant o per
darrere, on es troben els animals que ocasionen les molèsties denunciades.
Article 52é. Sancions.
Les infraccions regulades en la present ordenança, se sancionaran
amb multes de 30’05 euros a 18.030’36 euros, les relatives exclusivament a
incompliments de la normativa autonòmica (Llei 4/94 sobre animals de
companyia).
Les infraccions regulades en la present ordenança, se sancionaran amb
multes de 150'25 euros a 15.025'30 euros, les relatives exclusivament a
incompliments de la normativa sobre animals potencialment perillosos.
1. Les infraccions lleus es castigaran:
1.1. amb multes de 30’05 euros 601’01 euros,les relatives exclusivament a
incompliments de la normativa autonòmica (Llei 4/94 sobre animals de
companyia), establint-se que, en el cas concret de la infracció contemplada en
l’article 48.f), que preveu que és una infracció lleu no adoptar les mesures
necessàries per a impedir que els animals de companyia embruten les voreres, els
carrers o qualsevol recintes públics, s’imposarà una multa per import de 90’00
euros.”

1.2. amb multes de 150'25 euros a 300'51 euros, les relatives
exclusivament a incompliments de la normativa sobre animals
potencialment perillosos.
2. Les infraccions greus se sancionaran:
2.1. Amb multes de 601’02 euros a 6010’12 euros ,les relatives
exclusivament a incompliments de la normativa autonòmica (Llei 4/94
sobre animals de companyia).
2.2. Amb multes de 300'51 euros a 2.404'05 euros, les
relatives exclusivament a incompliments de la normativa sobre
animals potencialment perillosos.
3.Les infraccions molt greus se sancionaren:
3.1. Amb multes de 1.000.001 (6010’13 euros) a 3.000.000 de
pessetes (18.030’36 euros), les relatives exclusivament a
incompliments de la normativa autonòmica (Llei 4/94 sobre animals
de companyia).
3.2. Amb multes de 2.404'05 euros a 15.025'30 euros, les
relatives exclusivament a incompliments de la normativa sobre

animals potencialment perillosos.
4. La resolució sancionadora podrà acordar, a més, la confiscació o
l'incautament dels animals objecte de la infracció.
En el cas que s'adoptara esta sanció accessòria o en el cas que
s'acordara com a mesura cautelar o com a conseqüència d'una ordre
d'execució subsidiària, les despeses de manteniment, transport i la
resta d'ocasionades pels animals, de la naturalesa que siga, seran
per compte del propietari o tenidor de l'animal solidàriament.
5. Quan les infraccions siguen comeses per establiments de venda,
tinença, cria o ensinistrament d'animals, la sanció podrà comportar, a
més de la multa, la clausura temporal de l'activitat fins a un termini
màxim de cinc anys.
6. La comissió d'infraccions qualificades com a greus o molt greus
podrà comportar la prohibició d'adquirir altres animals en un termini
d'entre un a deu anys.
7. Les infraccions tipificades expressament en relació amb gossos o
animals potencialment perillosos podran portar aparellades com a
sancions accessòries la confiscació, decomís, esterilització o sacrifici
dels animals potencialment perillosos, la clausura de l'establiment i la
suspensió temporal o definitiva de la llicència de tinença d'animals
potencialment perillosos o del certificat de capacitació d'ensinistrador.
Article 53é. Graduació de les sancions.
En la imposició de les sancions es tindran en compte, per a graduar
la quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els
següents criteris:
- La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció
comesa.
- L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
- La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions, així com la
negligència o intencionalitat de l'infractor.
Article 54é. Reincidència.
Es considerarà reincidència la comissió de la mateixa infracció dues
o mes vegades en el transcurs d'un any.
Article 55é. Responsables.
Es consideraran responsables de la infracció els qui, per acció o per

omissió, hagueren participat en la comissió d´aquestes, al propietari o
tenidor dels animals o, si és procedent, al titular de l'establiment, local o
mitjà de transport en què es produïsquen els fets.
La responsabilitat administrativa prevista en este article s'entendrà sense
perjudici de l'exigible per via penal o civil i l'eventual indemnització de danys
i perjudicis que puguen correspondre al sancionat.
En el cas que les infraccions pogueren ser constitutives de delicte o de falta,
l'alcalde podrà acordar la confiscació de l'animal fins que l'autoritat judicial
proveïsca sobre ell mateix, havent de donar trasllat immediatament dels fets
a l'autoritat jurisdiccional competent.
Article 56é. Procediment sancionador.
El procediment sancionador s'ajustarà als principis de la potestat
sancionadors continguts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, així com en el Real Decret 1.398/1993, de 4 d'agost, pel qual
s'aprova el Reglament per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.
La competència per a la imposició de sancions correspondrà a l'AlcaldePresidente, corresponent la instrucció dels expedients al funcionari o al
membre que la Corporació determine. No obstant això, les autoritats locals
podran remetre a la Generalitat Valenciana les actuacions practicades,
perquè esta exercisca la potestat sancionadora si ho considera oportú.
L'òrgan competent per a resoldre podrà adoptar, en qualsevol moment, per
mitjà d'acord motivat, les mesures provisionals que considere necessàries
per a assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera recaure, el bon fi del
procediment, evitar el manteniment dels efectes de la infracció i les
exigències dels interessos generals.
Entre les mesures provisionals que podran adoptar-se es troba la
confiscació de l'animal i el seu dipòsit en establiments de tinença temporal
d'animals, o la clausura temporal de l'establiment fins que es resolga el
procediment sancionador iniciat. En tot cas, estes mesures s'ajustaran a la
intensitat, la proporcionalitat i les necessitats dels objectius que es pretenga
garantir en cada supòsit concret.
Per a l'adopció de les mesures cautelars haurà de donar-se audiència a
l'interessat per termini de cinc dies naturals a efectes que formule les
al·legacions que estime convenients. No obstant això, quan l'adopció de la
mesura cautelar s'estimara de tal importància que no poguera demorar-se
l´adopció, esta podrà decretar-se immediatament, procedint l'audiència a
l'interessat amb posterioritat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
La tinença d'animals a què es referix la present ordenança es

regularà, en tot el no previst per ella, pel que disposa la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el Règim Jurídic de la tinença d'Animals Potencialment
Perillosos, Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre
protecció dels animals de companyia, i Decret 158/1996, de 13 d'agost, que
la desenrotlla, així com el Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern
Valencià, pel qual es regula a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals
potencialment perillosos, i per les disposicions complementàries i les que
dicte l'estat o la Comunitat Autònoma en desenrotllament o substitució
d´aquestes.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.
Queda facultada l'Alcaldia per a dictar totes les ordres o les
instruccions que siguen necessàries per a l'adequada interpretació,
desenrotllament i aplicació d'esta ordenança.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.
Els actuals propietaris d'animals declarats per la present ordenança
com a potencialment perillosos, hauran de sol·licitar la llicència a què es
referix l'article 34 en el termini dels tres mesos següents a la seua entrada
en vigor. Transcorregut el mencionat termini sense que s'haguera complit
amb esta obligació, l'Ajuntament procedirà a la imposició de les sancions
previstes. Havent de procedir en el termini immediat de quinze dies a
donar-lo d'alta en el registre municipal d'animals potencialment perillosos.
De la mateixa manera els posseïdors d'animals de companyia, no declarats
potencialment perillosos, queden obligats a la seua inscripció, en el termini de sis
mesos des de la seua entrada en vigor, en el Cens Municipal d'Animals de
Companyia.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA.
Els establiments de venda, cria, manteniment temporal d'animals,
centres de recollida o ensinistrament que es troben ubicats en el terme de
l’Alcúdia, en el termini dels tres mesos següents a l'entrada en vigor d'esta
ordenança, hauran de presentar en l'Ajuntament el certificat acreditatiu
d'haver obtingut la declaració de nucli zoològic per la Generalitat
Valenciana. Transcorregut el mencionat termini sense que s'haguera
complit amb esta obligació l'Ajuntament procedirà a la imposició de les
sancions previstes.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança entrarà en vigor als quinze dies següents a la
seua publicació íntegra en el «Butlletí Oficial» de la província, i començarà a
aplicar-se des d´eixe moment.

ANNEX I
SOL·LICITUD DE TINENÇA D'ANIMALS EN ZONA URBANA DISTINTS DELS
PREVISTOS EN L'ART. 6 DE L'ORDENANÇA.
EN/NA................................................................................., major d'edat,
propietari de la vivenda situada en el C/............................................................, de
l’Alcúdia, amb DNI............................., telèfon......................, de conformitat amb el
que preveu l'art. 6 de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals, EXPOSE,
que és el meu desig:
Augmentar el nombre màxim de gats/gossos permesos per
l'Ordenança, fins a un total de...........................................

La tinença dels següents animals distints als previstos amb
caràcter enumeratiu en l'Ordenança:
-

..................................
..................................
..................................
..................................

Per tot això,
SOL·LICITE al Sr. Alcalde -President, que tenint per presentat este escrit,
l'admeta i prèvia la tramitació de l'oportú expedient acorde expressament accedir a
la sol·licitud manifestada, entenent que transcorreguts dos mesos sense obtindre
resolució expressa s'entendrà desestimada esta.

L’Alcúdia, ................. de.................................... de

Signat:.........................................

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

ANNEX II
FULL D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ANIMALS

PROPIETARI
Nom i cognoms: ......................................................................................................
DNI: ........................................................................................................................
Adreça: ...................................................................................................................
Telèfon: ..................................................................................................................
Títol de possessió de l’animal (comprovants): .......................................................
RESSENYA DE L’ANIMAL
Raça: .......................................................................................................................
Sexe: .......................................................................................................................
Nom: .......................................................................................................................
Lloc de residència habitual de l’animal: ………………………………………….
Data de naixement: .................................................................................................
Grandària: ...............................................................................................................
Signes particulars del tatuatge:................................................................................
Codi d’identificació del RIVIA: ...............................................................................
Cartilla sanitària:
-Última vacunació antiràbica: …………………………………………….
-Altres tractaments:
OBSERVACIONS
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

L’Alcúdia, ........... de .................................. de ..................

Signat: ...................................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

ANNEX III
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE TINENÇA D’ANIMALS POTENCIAMENT
PERILLOSOS
EN/NA___________________________________________, major d’edat, amb
DNI ______________, domiciliat al/l’ _________________________ de ___________
Província de ________________, telèfon ____________________, propietari/posseïdor(1)
d’un
animal
declarat
potencialment
perillós
per
______________________________________________________________________
En nom i representació de _________________________________________________
davant el Sr. Alcalde-President comparesc i EXPOSE:
Que (2)________________________________ i de conformitat amb el disposat en
l’art. 34 de l’Ordenança reguladora de la Tinença d’Animals i als efectes d’obtenir la
llicència prevista, aporte la documentació que s’indica al dors. Per a la tinença de l’animal
considerat potencialment perillós que s’indica a continuació.
Espècie i raça _____________________, nom ___________________________
data de naixement ____________________,sexe ______,color _________________, codi
d’identificació (RIVIA) i zona d’aplicació ______________________________________,
Localització de l’alberg de l’animal: _________________________________________
Per tot açò,
SOL·LICITE al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Alcúdia que, tenint per
presentat aquest escrit i els documents que s’acompanyen, dicte resolució expressa
concedint-me la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos, entenent que
si transcorregut un mes des de la presentació de la present no s’obté resolució expressa
aquesta s’entendrà denegada.
L’Alcúdia, _______ de ___________________ de ___________

Signat:___________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA
_____________
(1) ratllar el que no procedisca. En el cas de concórrer en la mateixa persona la condició de propietari i
posseïdor, no n’ha de ratllar cap.
(2) “actuant en nom propi” o “en la representació que ostente”

DORS QUE SE CITA (2)
Fotocòpia del DNI.
Escriptura de poder de representació suficient, si s’actua en representació d’un altra persona.
Escriptura de constitució d’entitat jurídica i número d’identificació fiscal.

Declaració jurada de no trobar-se incapacitat per proporcionar les cures necessàries a l’animal. (4)
Certificat d’antecedents penals.
Declaració jurada de no haver estat privat judicial o governativament de la tinença d’aquests
animals. (4)
Certificat d’aptitud psicològica (3)
Còpia de la pòlissa d’assegurança subscrita per import mínim de 20.000.000 pts. (120.202’42
euros), de responsabilitat civil pels danys que a tercers pugueren ocasionar els animals.
Croquis de la localització de la vivenda o local, de la ubicació de l’habitacle de l’animal i de
l’emplaçament del cartell que s’indica en aquest apartat, acompanyat de la indicació de les mesures
de seguretat adoptades, consistents com a mínim en evitar que l’animal puguera escapar-se, o que
alguna persona pugues accedir a l’animal sense la presència i el control del propietari. Igualment ha
de disposar d’un cartell visible en els accessos de 21 cm x 29’7 cm, amb el següent contingut:
Atenció Animal Potencialment Perillós. Espècie. Raça. (En la composició que s’indica en el model
que li facilitarà aquest Ajuntament)
Codi d’identificació del RIVIA.
Cartilla sanitària actualitzada.
Certificat veterinari d’esterilització en el seu cas.
Una fotografia en color de l’animal, en què es distingisca clarament la seua espècie i raça.
Declaració responsable d’antecedents agressius o violència amb persones o altres animals en que
haja incorregut l’animal. (4)
Quan es tracte de persones, establiments o associacions dedicades a l’ensinistrament, la cria,
la venda, la residència o el manteniment temporal d’animals, a més a més han d’aportar la
següent documentació:
Certificat de capacitació expedit o homologat per l’Administració Autonòmica, en el cas
d’ensinistradors.
Certificat de declaració i registre com a nucli zoològic per l’Administració Autonòmica per als
titulars dels establiments de cria, venda, residència, escoles d’ensinistrament i resta de les
instal·lacions per al manteniment temporal d’animals.
Acreditació de la llicència municipal d’activitat corresponent.
En el cas d’animals de la fauna salvatge contemplats en l’annex I, del Decret 145/2000, de la
Generalitat Valenciana: l’obtenció de la llicència estarà condicionada a la presentació d’una
memòria descriptiva, subscrita per un tècnic competent en exercici lliure professional, en les quals
s’analitzen les característiques tècniques de les instal·lacions i garantisquen que són suficients per a
evitar l’eixida i/o fugida dels animals.
_______________

(2)Ha de marcar-se amb una X en l’apartat corresponent a la documentació que es presente. La
presentació de tota la documentació serà requisit imprescindible per a obtenir, en el seu cas, la
llicència.
(3)El certificat d’aptitud psicològica ha d’efectuar-se de conformitat amb els criteris del DSM-IV, i
en ell s’ha d’acreditar que la persona no té tendències a conductes agressives o antisocials.
(4)Segons model que li facilitarà l’Ajuntament.

ANNEX IV
FULL D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS
DADES DEL PROPIETARI O POSSEÏDOR
-Nom i cognoms: ................................................................................................................
-DNI: ..................................................................................................................................
-Adreça:
-C/ Av.: ...............................................................................................................
-Municipi: ...............................................................................................................
-Província: ..............................................................................................................
-Telèfon: ………………………………………………………………………………….
-Títol pel qual està en possessió de l’animal: .....................................................................
-Número de llicència i data d’expedició: ...........................................................................
-Certificat de Capacitació (En el cas de ser ensinistrador): …………………………………...
-Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: ................................................................
- Companyia asseguradora: ................................................................................
- Número de pòlissa: ..........................................................................................
- Risc cobert: ......................................................................................................
- Data de formalització del contracte: ...............................................................
- Pròrrogues: .....................................................................................................
DADES DE L’ANIMAL
- Nom: .................................................................................................................................
-Raça: .........................................................
-Sexe: .........................................................
- Data de naixement: ..........................................................................................................
-Identificació (Transponder o tatuatge): núm...........................................................................
-Zona d’aplicació: .................................................................................................
-Documentació sanitària: ...................................................................................................
-Nombre del document: ..........................................................................................
-Última vacuna antiràbica: .....................................................................................
-Altres tractaments: ...............................................................................................
- Signes particulars: ............................................................................................................
-Grandària:..........................................................................................................................
- Adquisició:
-Data: ......................................................................................................................
-Nom del venedor: ..................................................................................................
-Adreça del venedor: .............................................................................................
-Lloc habitual de residència: ..................................................................................
-Conviu habitualment amb persones? SÍ, NO
-Lloc habitual de residència de l’animal: ..........................................................................
-Finalitats a la qual es destina:
-Guarda
-Defensa
-Protecció
-Altres: ................................................................................................. ……........
-Ensinistrament: NO, SÍ, en aquest cas:
-Nom de l’ensinistrador o centre d’ensinistrament: ....................................................
-Adreça: .................................................................................................................
-Tipus d’ensinistrament: ...........................................................................................

-Incidències:
-Venda:
-Data: ........................................................................................................
-Nom i cognoms del nou propietari: ........................................................
-Adreça: ...................................................................................................
-Traspàs o donació:
-Data: .......................................................................................................
-Nom i cognoms del nou propietari: ........................................................
-Adreça: ...................................................................................................
-Robament:
-Data: .......................................................................................................
-Denúncia del robament: NO, SÍ, data: .....................................................
-Extraviament o pèrdua:
-Data: .......................................................................................................
-Denúncia de l’extraviament o pèrdua: NO, SI, data: .................................
-Altres: ................................................................................................................
-Esterilització: NO, SÍ, en aquest cas:
-Voluntària.
-Per resolució:
-Administrativa: Data: ...........................................................................
i número de resolució: ...........................................................................
-Judicial: Número de sentència: ...........................................................
Data:.......................................................................................................
Jutjat núm..................... de ......................................................................
-Mort:
-Data: .................................................................................................................
-Causa: Natural; Sacrifici, Accident
L’Alcúdia, ................ de ....................................... de ....................

Signat:.........................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

