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Ajuntament de Benimodo
Anunci de l’Ajuntament de Benimodo sobre aprovació 
definitiva de l’ordenança municipal de tinença d’ani-
mals.

ANUNCI
El Ple municipal, en sessió de 25 d’abril de 2016, aprovà, amb ca-
ràcter inicial, l’ordenança reguladora sobre tinença d’animals.
Sotmés a informació pública en el tauler d’anuncis municipal i el 
Butlletí Oficial de la Província de data 13 de maig de 2016, no es 
presentaren al·legacions, quedant aprovada, amb caràcter definitiu, 
aquesta ordenança.
D’acord amb allò previst en l’article 70 de la Llei Reguladora de les 
bases de règim local, es publica a continuació el text íntegre de la 
citada ordenança, podent interposar contra el present acord recurs 
contenciós administratiu davant la sala del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos 
comptats a partir del dia següent a la seua publicació; tot allò, de 
conformitat amb allò previst en els articles 10 i 46 de la Llei de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa de 13 de juliol de 1998.
“ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS
CAPÍTOL PRIMER: OBJECTIU I APLICACIÓ
Article 1. Objectiu
La present ordenança té com a objectiu fixar una normativa que re-
gule les relacions entre les persones i els animals de qualsevol espè-
cie i raça, tant els que conviuen amb humans com els que s’utilitzen 
per a altres aptituds, així com fer compatible la tinença d’animals 
amb la higiene, la salut pública i la seguretat de les persones i 
béns.
Es pretén sensibilitzar la població de Benimodo per tal que la tinen-
ça d’animals no siga molèstia per a cap veí de la població; així, es 
prendran les mesures coercitives i sancionadores que siguen neces-
sàries.
Article 2. Àmbits d’aplicació
L’àmbit d’aplicació de la present ordenança se circumscriu a la po-
blació de Benimodo i afectarà tota persona física o jurídica que per 
la seua qualitat de propietària, venedora, cuidadora, domadora, en-
carregada, membre d’associacions protectores d’animals, ornitologia 
i semblants, ramaders, etc., es relacione amb animals.
També es vorà afectada qualsevol altra persona que es relacione amb 
aquests de forma permanent, ocasional o accidental.
CAPÍTOL SEGON: DELS ANIMALS EN GENERAL
Article 3.
1. Es permet la tinença d’animals de companyia a les vivendes ur-
banes i en altres immobles, sempre que les condicions higièniques i 
sanitàries siguen òptimes, a més de ser les adequades a l’àmbit na-
tural de l’animal i hauran de satisfer les necessitats d’exercici si 
l’espècie ho requereix.
S’haurà d’assegurar l’absència de riscos sanitaris i perills físics per 
al veïnat de la zona i altres persones que puguen vore’s afectades.
En cas que hi hagen queixes o denúncies sobre cap molèstia que 
generen els animals, la Policia Local o l’autoritat veterinària com-
petent es presentarà en la vivenda i emetrà un informe que s’estudi-
arà, i es requerirà al propietari els canvis necessaris per a evitar les 
molèsties. En cas de persistir aquestes molèsties es procedirà a san-
cionar els propietaris i, sempre que l’autoritat ho considere necessa-
ri, es poden confiscar els animals que estan produint la molèstia.
2. Els propietaris dels animals estaran obligats a proporcionar-los 
aigua i aliment necessari, a més d’assistència sanitària necessària, 
tant preventiva a favor de les persones com curativa en cas que s’hi 
presente qualsevol malaltia.
3. El nombre d’animals que es poden tindre a cada domicili o im-
moble podrà vore’s limitat per l’autoritat local en virtut d’informes 
tècnics raonats, atenent a les característiques de la vivenda i la bio-
massa dels animals allotjats.
4. Es prohibeix l’ús de gateres en la porta principal de les vivendes, 
que es fan servir per l’entrada i eixida dels animals sense la nostra 
observació.
5. Es prohibeix l’ús de substancies tòxiques als cantons dels carrers 
utilitzats habitualment per a evitar que els animals orinen en les fa-
çanes.

6. Es prohibeix la tinença d’animals salvatges potencialment perillo-
sos fora de parcs zoològics.
7. L’exposició ocasional d’algun animal de la fauna salvatge a llocs 
públics haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament i haurà de complir 
les degudes condicions de seguretat i higiene, a més de garantir la 
total absència de perills i molèsties. Els propietaris dels animals 
hauran de tindre la documentació necessària que es presentarà per a 
l’aprovació de la sol·licitud.
TINENÇA D’ANIMALS NO DOMÈSTICS EN SÒL URBÀ
Article 4.
La tinença d’animal no domèstic en sòls declarats com a sòl urbà, 
com puguen ser animals de ramaderia o de corral, quadra o estable, 
i encara que només siga un animal, quedarà limitada sempre a la 
possible molèstia que puga causar als veïns de la zona, sempre que 
es presenten queixes per escrit i sent necessària una posterior avalu-
ació per l’autoritat competent demostrant-se una falta de mesures 
higienicosanitàries, salubritat i de protecció mediambiental.
En el supòsit que els propietaris dels animals a què es refereix l’apar-
tat anterior incompliren les mesures que es decretaren als efectes de 
la seua evacuació i depòsit en establiments adequats, l’Ajuntament 
o l’organisme encarregat del servei d’arreplega d’animals, podrà 
dictar ordre d’execució subsidiària per a l’efectivitat del compliment 
del que disposa la present ordenança.
ELS ANIMALS EN ALTRES LLOCS
Article 5.
No es permetrà l’entrada d’animals en els següents llocs:
- Establiments dedicats a la fabricació, emmagatzemament, venda o 
manipulació d’aliments.
- En els llocs dedicats a espectacles públics.
En els llocs enumerats anteriorment, ha de posar-se visible un senyal 
indicatiu d’aquesta prohibició.
Els propietaris de bars, restaurants, hotels, cafeteries o semblants 
poden decidir si permeten l’entrada d’animals al seu local o no, però 
s’exigirà que vagen degudament subjectes.
Article 6.
El transport d’animals en vehicles particulars s’efectuarà de manera 
que no puga ser pertorbada l’acció del conductor en cap moment ni 
es comprometa la seguretat del trànsit.
MESURES SANITÀRIES
Article 7.
Els propietaris o posseïdors d’animals hauran de complir amb els 
processos de vacunació o tractaments obligatoris que decreten l’Es-
tat, la Generalitat Valenciana o la Corporació municipal.
En cas d’incompliment d’esta obligació, o quan es detectaren en ells 
malalties transmissibles a les persones, l’Ajuntament podrà acordar 
l’internament o aïllament de l’animal per al seu tractament curatiu o 
sacrifici si fóra necessari o convenient, sense perjuí de les sancions 
que pogueren correspondre de conformitat amb el capítol sèptim, 
d’infraccions i sancions, d’aquesta ordenança.
Article 8.
Els animals que hagen causat lesions a les persones o altres animals, 
així com tots aquells en què s’observen malalties presumiblement 
infectocontagioses o parasitàries, hauran de ser sotmesos a control 
veterinari perquè reben l’oportú tractament, sense perjuí de complir 
les mesures de policia sanitària establides o que en cada cas dicte 
l’autoritat competent. Aquest apartat serà d’obligat compliment per 
al propietari de l’animal, o per a qualsevol altra persona que en ab-
sència del propietari tinga coneixement dels fets.
El propietari, criador o posseïdor de l’animal agressor serà el res-
ponsable que l’animal siga sotmès com a mínim a dos controls ve-
terinaris en 10 dies per comprovar l’absència de símptomes de ràbia 
en l’animal.
El veterinari emetrà un informe sanitari de l’observació de l’animal. 
Si l’animal mostrara signes de malaltia infectocontagiosa s’informa-
rà de manera immediata a l’autoritat sanitària competent i de salut 
pública en un màxim de 15 dies des de l’última observació.
Els propietaris o posseïdors d’animals que hagen agredit una altra 
persona 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 ho sol·liciten.
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A petició del propietari i sota control veterinari l’observació antirà-
bica dels gossos agressors podrà fer-se en el domicili del propietari, 
sempre que l’animal estiga vacunat contra la ràbia i inclòs en el cens 
municipal de l’any en curs.
Article 9.
Tot aquell animal que haja de ser sacrificat, tant per malalties sospi-
toses de perill per a les persones com per malalties cròniques en què 
l’animal estiga patint, haurà de fer-se per mètodes eutanàsics. L’au-
toritat municipal competent disposarà, amb un informe previ veteri-
nari, el sacrifici, sense cap indemnització.
Referent a l’anterior paràgraf, la mort ha de ser causada per una 
eutanàsia humanitària; es a dir, ha de complir els següents punts:
1. Ha de ser indolora.
2. Ràpida pèrdua del coneixement, seguida de la parada cardíaca o 
respiratòria i pèrdua definitiva de la funció cerebral.
3. Minimitzar l’estrès de l’animal.
4. Ser segura i irreversible.
Aquest mètode ha d’estar sempre aplicat per un veterinari.
Article 10.
Les entitats protectores d’animals que tinguen instal·lacions autorit-
zades al terme municipal de Benimodo estaran obligades que els 
locals posseïsquen permanents condicions higienicosanitàries i de 
seguretat adequades per al manteniment de les seues activitats.
Els serveis veterinaris podran efectuar el control de zoonosi i epizo-
òties d’acord amb les circumstàncies epizootològiques convenients 
en cada situació.
En els casos de declaració d’epizoòties, els propietaris dels animals 
afectats compliran les disposicions preventives que es dicten per 
l’autoritat competent, així com les prescripcions que ordene l’Alcal-
dia.
Article 11.
Tot cadàver de qualsevol espècie animal haurà de ser eliminat, segons 
la normativa actual, per una empresa autoritzada. Així, queda total-
ment prohibit l’abandonament de cadàvers a la via pública.
Article 12.
Queden prohibits en el sòl urbà les vaqueries, estables, quadres, 
corrals de bestiar, gosseres i altres indústries de cria d’animals.
Article 13.
La instal·lació de vivers d’animals, colomers, etc., en altres classes 
de sòls quedarà condicionada a l’obtenció de la preceptiva llicència 
municipal.
CAPÍTOL TERCER: DELS GOSSOS I GATS DE CONVIVÈNCIA 
HUMANA
Article 14.
És obligatòria la identificació, pels propietaris o posseïdores, dels 
gossos que es troben habitualment en el territori de la Comunitat 
Valenciana, indistintament del lloc de residència dels propietaris o 
posseïdors, abans dels tres mesos d’edat del gos.
(Ordre de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria d’Agricultura i 
Medi Ambient, per la qual es regula el sistema d’identificació dels 
animals de companyia).
És obligatòria la vacunació antiràbica en gossos, gats i furons abans 
de les 16 setmanes de vida.
(Ordre 3/2016, del 4 de març de 2016 de la Conselleria d’ Agricul-
tura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per 
la qual es regulen els tractaments sanitaris obligatoris, els models de 
cartilla sanitària per als animals de companyia i es crea la xarxa de 
vigilància epizootiològica en la Comunitat Valenciana).
Article 15.
Els propietaris o posseïdors d’aquests animals estaran obligats a 
declarar-los al servei municipal de Benimodo, complimentant el 
formulari que se’ls facilitarà per a tals efectes en un termini màxim 
de tres mesos des de la data de naixement del gos, encara es troben 
en possessió de les certificacions de les vacunes corresponents, o als 
15 dies de l’adquisició del gos.
El gos haurà de ser inscrit a nom d’una persona major d’edat.
Article 16.

Els propietaris o posseïdors que canvien de domicili estaran obligats 
a informar als serveis municipals d’aquest canvi en un termini màxim 
de 15 dies.
Article 17.
Si per raons necessàries el gos canvia de propietari, s’haurà d’infor-
mar als serveis municipals d’aquest canvi en un termini màxim de 
15 dies, informant del nom i domicili del nou posseïdor.
Article 18.
Les baixes per mort o desaparició d’un animal censat també s’hauran 
de comunicar en un termini de 15 dies des de la data de mort o de-
saparició. En el cas de baixa per mort, s’adjuntarà un certificat ve-
terinari justificatiu de la mort.
Article 19.
En cas que la Policia Local detecte algun animal que no estiga donat 
d’alta al cens municipal, es procedirà a realitzar les sancions neces-
sàries per a aquest cas.
Article 20.
Tot gos, en complir els tres mesos d’edat, ha de ser vacunat obliga-
tòriament contra la ràbia; també és aconsellable la vacunació dels 
gats de companyia. Els gossos no vacunats durant l’any podran ser 
arreplegats pels serveis municipals o per l’organisme encarregat i es 
procedirà a la sanció corresponent.
GOSSOS GUARDIANS
Article 21.
Els gossos guardians de solars, obres i de qualsevol altra propietat 
hauran d’estar sota la vigilància i control del propietari de l’immoble, 
de manera que no puguen causar danys a persones o coses i s’haurà 
d’advertir, en un lloc visible, l’existència del gos guardià, mitjançant 
un senyal identificatiu.
Les persones que tinguen gossos per a la vigilància els hauran de 
procurar aliment, allotjament i cures adequades. Per als que visquen 
a la intempèrie se’ls habilitarà una caseta que protegisca l’animal de 
les temperatures extremes.
Els gossos guardians hauran de tindre més de sis mesos d’edat, no 
podran estar lligats durant la totalitat de la jornada i mentres ho es-
tiguen el mitjà de subjecció permetrà la seua llibertat de movi-
ments.
GOSSOS I GATS VAGABUNDS
Article 22.
Queda prohibit l’abandonament de gossos i gats; el fet serà sancionat 
com a risc per a la salut pública.
Article 23.
Es considerarà gos vagabund aquell que no tinga amo conegut i, en 
conseqüència, no estiga empadronat o aquell que circule lliurement 
sense la presència d’una persona responsable.
Article 24.
En cas que qualsevol persona tinga coneixement de l’existència d’un 
o més animals abandonats haurà de presentar-lo en l’Ajuntament, i 
aquest, o en tot cas, l’organisme que preste el servei, ha de fer-se 
càrrec de l’animal durant un termini de 20 dies fins que siga recupe-
rat, cedit o eutanasiat.
(Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre 
protecció dels animals de companyia i la Llei 12/2009, de 23 de 
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera 
i d’Organització de la Generalitat que modifica la Llei 4/1994, de 8 
de juliol, de la Generalitat Valenciana.)
Podran ser retirats per aquells que acrediten ser els seus propietaris 
i presenten la documentació exigida en regla.
En cas dels gats el període de retenció serà de 5 dies.
Article 25.
Les despeses de manteniment de l’animal durant la seua retenció 
seran a càrrec del seu propietari, i s’aplicarà el procediment de co-
brament per constrenyiment en cas d’impagament, tot allò cas que 
fóra l’Ajuntament qui prestara el servei de manteniment. L’arreplega, 
en este cas, s’haurà de fer en hores de servei de la Policia Local.
Article 26.
Els gossos i gats vagabunds s’agrupen pel seu origen en:
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a) Abandonats. Són els que es troben desatesos en un lloc públic, 
tant per haver-hi perdut el seu amo o perquè aquest els va deixar 
vagar lliurement, però que romanen prop de sa casa anterior.
b) Guies de carrers. Són els que tenen amo, però que només tornen 
a sa casa a intervals regulars a buscar menjar i refugi.
c) Assilvestrats. Són els que no tenen amo, però que van poder tin-
dre’n alguna vegada, o els primers descendents d’un animal que va 
tindre amo anteriorment.
d) Salvatges. Són els que viuen en tal estat, amb diverses generacions 
anteriors sense amo.
Article 27.
Per a l’arreplega i retenció de qualsevol tipus d’animals, l’Ajuntament 
disposarà de personal preparat i d’instal·lacions adequades. Podrà 
concertar o delegar aquest servei amb la conselleria competent, amb 
associacions de protecció i defensa dels animals o amb centres d’ar-
replega o manteniment d’animals legalment constituïts.
Article 28.
Quan una persona fóra mossegada per un animal sense amo conegut, 
haurà de comunicar-ho al corresponent servei municipal amb la 
major urgència per a facilitar la seua captura i l’adopció de les me-
sures sanitàries oportunes.
Article 29.
Queda prohibit alimentar de forma voluntària els animals vagabunds, 
posant a la seua disposició menjar a la via pública. Tota aquella 
persona que estiga interessada a fer-ho, podrà demanar a l’Ajunta-
ment una sol·licitud (ANNEX V), i se li facilitaran unes normes 
bàsiques (ANNEX VI). En cas que es detecte l’incompliment 
d’aquestes normes l’Ajuntament podrà llevar a la persona sol·licitant 
la condició d’autoritzada i, si així i tot continua alimentant els ani-
mals, es procedirà a realitzar les sancions corresponents.
PROTECCIÓ DELS ANIMALS
Article 30.
Quedaran prohibides i, en conseqüència, seran considerades com 
sancionables les conductes següents:
a) Fer víctima als animals de qualsevol classe de patiments, crueltats 
i causar-los la mort sense motius humanitaris.
b) Desatendre’ls sense alimentar-los adequadament, sense netejar-los, 
sense sotmetre’ls a assistència sanitària, sense allotjar-los d’acord 
amb les seues exigències naturals o deixar-los a l’interior de vehicles 
tancats.
c) Incitar-los a escometre les persones o danyar les coses.
d) Abandonar-los, tant a la via pública com a vivendes i altres llocs 
tancats.
e) Organitzar baralles entre animals o incitar-los a elles.
f) Qualsevol altra conducta degradant que tinga com a víctima els 
animals.
Article 31.
Els agents de l’autoritat i totes les persones que presencien o cone-
guen fets contraris a aquesta ordenança tenen el deure de denunciar 
els infractors.
Els propietaris dels animals que siguen denunciats per causar-los 
patiments, per no allotjar-los en condicions higièniques i biològiques 
adequades, per desobeir mesures dictades per l’autoritat municipal, 
per infraccions de normes sanitàries o per menyspreu de normes 
elementals de convivència, podran retirar-los dels seus animals pels 
agents municipals. La devolució d’aquests, si procedira, es farà una 
vegada adoptades les mesures correctores que puguen imposar-se.
CAPÍTOL QUART: ANIMALS POTENCIALMENT PERILLO-
SOS
Article 32. Definicions
Amb caràcter genèric, es consideren animals potencialment perillo-
sos els que pertanyen a la fauna salvatge i siguen utilitzats com a 
domèstics o de companyia, amb independència de la seua agressivi-
tat, i tots els que pertanyen a espècies o races que tinguen capacitat 
de causar mort o lesions a persones, a altres animals i danys a les 
coses, així com els verinosos.
També tindran la qualificació de potencialment perillosos els animals 
domèstics o de companyia que reglamentàriament es determinen, en 
particular, els pertanyents a l’espècie canina, inclosos dins d’una 
tipologia racial, que pel seu caràcter agressiu, grandària o potència 

de mandíbula tinguen capacitat de causar la mort o lesions a persones 
o a altres animals i danys a les coses.
GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 33.
1.- Gossos majors de tres mesos d’edat que pertanyen a aquestes 
races:
- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- Gos de presa mallorquí
- Fila brasiler
- Gos de presa canari
- Bullmastiff
- American Pittbull Terrier
- Rottweiler
- Bull Terrier
- Dog de Bordeus
- Dog del Tibet
- Tosa Inu (japonés)
- Dog argentí
- Dòberman
- Mastí napolità
2.- Gossos que siguen encreuaments d’aquestes races entre si o en 
diferents races, que tinguen una tipologia similar a alguna de les 
races anteriorment citades.
3.- Gossos que mostren un caràcter agressiu o que han tingut episo-
dis d’agressions a persones o a altres gossos. La potencial perillosi-
tat haurà de ser apreciada per l’autoritat competent, previ informe 
d’un veterinari designat per l’autoritat competent.
4.- Gossos que han sigut ensinistrats per a l’atac o la defensa.
Article 34. Llicència
La tinença de qualsevol dels animals classificats com a potencialment 
perillosos en els articles anteriors requerirà l’obtenció prèvia d’una 
llicència administrativa que concedirà l’Ajuntament si el lloc de 
residència del sol·licitant es troba a Benimodo o si la residència de 
l’animal estiguera en aquest terme, amb independència de quina siga 
la residència habitual del propietari o posseïdor o del temps que 
l’animal es trobe en el terme. Quan la llicència haguera sigut conce-
dida per un altre ajuntament, el posseïdor o el propietari de l’animal 
hauran de fer-ho constar en el registre a què es refereix aquesta or-
denança.
La sol·licitud de la llicència s’efectuarà omplint el model normalitzat 
que es regula en l’ANNEX II d’aquesta ordenança. Per a la seua 
concessió es tramitarà un expedient en què, després de la sol·licitud 
de tots els informes que s’estime convenient i l’audiència a l’inte-
ressat, es dictarà una resolució expressa en què es concedisca o de-
negue la llicència. Si transcorreguera un mes des de la data de regis-
tre d’entrada de la sol·licitud sense que s’haguera dictat una resolu-
ció expressa s’entendrà denegada aquesta. Regirà a tots els efectes i 
per a allò no previst en aquesta ordenança, en allò referent al proce-
diment de concessió de la llicència, el que disposa la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 35.
Es prohibeix l’ensinistrament d’animals per a l’atac o qualsevol altre 
dirigit a potenciar o acréixer la seua agressivitat, excepte el desen-
volupat per les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
REQUISITS PER A OBTINDRE LA LLICÈNCIA
Per a poder obtindré la llicència, el sol·licitat haurà de complir els 
següents requisits:
1.- Ser major d’edat i no estar incapacitat per a atendre l’animal com 
cal.
2.- Certificat d’antecedents penals.
3.- Declaració jurada de no haver sigut condemnat per delictes d’ho-
micidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat 
moral, la llibertat sexual, la salut pública, associació amb banda 
armada o narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions 
en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.
4.- Certificat d’aptitud psicològica, estés per un psicòleg titulat dins 
dels tres mesos anteriors a la data de sol·licitud de la llicència.
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5.- Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabi-
litat civil que responga en quantia no inferior a 120.202,42 € dels 
danys a tercers que pogueren ocasionar aquests animals.
La llicència administrativa serà atorgada o renovada, a petició de 
l’interessat, per l’òrgan municipal competent, segons allò disposat 
en l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim 
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, desenrot-
llat pel Reial Decret 287/2002, de 22 de març, una vegada verificat 
el compliment dels requisits establerts en l’apartat anterior.
Les llicències tindran un termini de vigència de cinc anys, podent 
ser renovades per períodes d’igual duració. Així, la llicència perdrà 
validesa en el moment que el seu titular deixe de complir els requi-
sits abans enumerats.
REGISTRE
Article 36.
La sol·licitud d’inscripció en aquest registre haurà d’efectuar-la el 
titular de la llicència a què es refereix l’article anterior dins dels 
quinze dies següents a la data en què s’haja obtingut aquesta. A la 
sol·licitud, el titular haurà d’adjuntar, degudament emplenat, el full 
de registre que es regula en l’ANNEX III, amb el certificat de sani-
tat de l’animal expedit per un veterinari en el qual s’acredite la situ-
ació sanitària d’aquell i la inexistència de malalties o trastorns que 
el facen especialment perillós i una còpia de la pòlissa de l’assegu-
rança per responsabilitat civil subscrita.
Article 37.
L’incompliment dels titulars de llicències per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos de la seua obligació d’inscriure’ls en el 
present registre serà objecte de la corresponent sanció administrativa, 
de conformitat amb el que disposa la present ordenança i en la le-
gislació vigent en la matèria, sense perjuí de la possibilitat de l’Ajun-
tament d’acordar la confiscació de l’animal fins que el seu propieta-
ri o posseïdor complisca amb aquesta obligació.
Article 38.
Qualsevol incident produït per animals potencialment perillosos al 
llarg de la seua vida, conegut per les autoritats administratives o 
judicials, es farà constar en el full de registre de cada animal, que es 
tancarà amb la seua mort o sacrifici certificat pel veterinari o auto-
ritat competent.
Article 39.
Haurà de comunicar-se al registre municipal la venda, traspàs, do-
nació, robatori, mort o pèrdua de l’animal, i es farà constar en el seu 
corresponent full de registre.
Article 40.
L’ús i tractament de les dades de caràcter personal que s’incloguen 
en els fulls de registre seran d’acord amb el que disposa la LO 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal.
OBLIGACIONS I MESURES DE SEGURETAT
Article 41.
Els propietaris d’animals declarats potencialment perillosos hauran 
de formalitzar una assegurança de responsabilitat civil que responga, 
en quantia no inferior a 120.202,42 €, dels danys a tercers que po-
gueren ocasionar aquests animals.
Article 42.
Els propietaris, criadors o tenidors d’animals potencialment perillo-
sos tindran l’obligació de complir totes les normes de seguretat 
ciutadana establides en la legislació vigent, de manera que garantis-
quen l’òptima convivència d’aquests animals amb els éssers humans 
i eviten molèsties a la població.
Article 43.
Els posseïdors de gossos declarats potencialment perillosos hauran 
d’adoptar les mesures necessàries perquè l’animal no puga circular 
lliurement per les vies i espais públics o privats, així com impedir el 
lliure accés a persones, animals o coses que es troben amb ells.
Article 44.
En les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius 
i en els llocs i espais d’ús públic en general, els gossos considerats 
de raça perillosa han d’anar lligats amb corretja o cadena no exten-
sible de menys de dos metres de longitud, així com proveïts del 
corresponent boç homologat i adequat per a la seua raça i, en cap 

cas, poden ser conduïts per menors de díhuit anys. També hauran de 
dur la llicència administrativa que atorga l’Ajuntament, així com la 
certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre 
Municipal d’Animals Potencialment Perillosos.
Article 45.
Els animals potencialment perillosos que es troben en una finca, casa 
de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimi-
tat hauran d’estar nugats, a no ser que es dispose d’habitacles amb 
una superfície, adequadament tancada, per a protegir las persones o 
animals que accedisquen o s’acosten a aquests llocs, excepte quan 
la seua funció siga de guarda, anomenat a l’article 21.
Article 46.
Els criadors, ensinistrador i comerciants d’animals potencialment 
perillosos hauran de disposar d’instal·lacions i mitjans adequats per 
a la seua tinença, complint les següents característiques:
- Les parets i tanques hauran de ser suficientment altes i consistents 
i han d’estar fixades a fi de suportar el pes i la pressió de l’animal.
- Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i efectives com 
la resta del contorn, i han de dissenyar-se per a evitar que els animals 
puguen desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de segure-
tat.
- El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertència 
que hi ha gossos d’aquest tipus.
CAPÍTOL QUINT: PRESÈNCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS EN 
LA VIA PÚBLICA
OBLIGACIONS I MESURES DE SEGURETAT
Article 47.
Els propietaris que porten gossos per la via pública hauran de dur-los 
obligatòriament subjectes per una corretja o cadena. L’ús del boç 
serà obligatori quan siga ordenat per l’autoritat municipal, si les 
circumstàncies així ho aconsellen. En tot cas, serà obligatori per a 
aquells animals que hagen mossegat alguna vegada o si les circum-
stàncies sanitàries així ho aconsellen.
RESPONSABILITATS
Article 48.
Amb caràcter general, els propietaris o la persona que conduïra 
l’animal en el moment de produir-se l’acció són responsables dels 
danys a persones o coses o de qualsevol fet que ocasione brutícia o 
desperfectes en la via pública, produïts pels animals de la seua per-
tinença.
Davant d’una de les situacions anteriors, els agents municipals estan 
facultats en tot moment per a:
- Exigir del propietari o tenidor de l’animal la reparació immediata 
de l’afecció causada.
- Retindre l’animal per a entregar-lo a les institucions municipals 
corresponents.
MESURES HIGIÈNIQUES
Article 49.
Els propietaris o posseïdors d’animals hauran d’adoptar les mesures 
que consideren oportunes per a evitar que els animals embruten la 
via pública.
Article 50.
Com a mesura higiènica ineludible, queda prohibit deixar les depo-
sicions fecals dels gossos o altres animals domèstics en les vies 
públiques i en general en qualsevol lloc destinat al trànsit o escam-
pament de vianants. Els propietaris d’aquells seran els responsables 
de l’eliminació d’aquestes, inclús hauran de netejar la part de la via 
pública que haguera sigut afectada.
En cas que es produïsca la infracció d’aquesta norma, els agents de 
l’autoritat municipal requeriran al propietari o a la persona que 
conduïsca l’animal perquè procedisca a retirar les seues deposicions. 
Si no és atés tal requeriment es procedirà a aplicar la sanció corres-
ponent.
Article 51.
Les deposicions s’arreplegaran en bosses que hauran de ser tancades 
adequadament o embolicades degudament amb papers i es deposi-
taran en les bosses d’arreplega de fems domiciliaris, en les papereres 
i altres elements de contenció indicats pels serveis municipals o, 
sense cap embolcall, en la xarxa de clavegueram a través dels seus 
embornals.
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CAPÍTOL SEXT: ESTABLIMENTS DEDICATS A LA VENDA, 
CRIA O MANTENIMENT TEMPORAL D’ANIMALS, CENTRES 
D’ARREPLEGA I CENTRES D’ENSINISTRAMENT
ESTABLIMENT DE VENDA D’ANIMALS I CRIADORS
Article 52.
PROHIBICIONS
Queda totalment prohibida la venda i cria d’animals fora dels esta-
bliments autoritzats per a aquesta activitat.
Article 53.
OBLIGACIONS
1. Els establiments dedicats a la venda o cria d’animals, la comerci-
alització dels quals estiga autoritzada, hauran de complir, sense 
perjuí de les altres disposicions que se’ls apliquen i, en especial, les 
regulades en el títol primer d’aquesta ordenança, les normes se-
güents:
- Estar en possessió de la corresponent llicència municipal d’activi-
tats.
- Estar en possessió de la declaració de nucli zoològic per la Gene-
ralitat Valenciana i inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics de la 
Comunitat Valenciana.
- Tindre condicions higienicosanitàries adequades a les necessitats 
dels animals que alberguen.
- Disposar d’instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els 
casos de malaltia o per a guardar, si és el cas, els períodes de qua-
rantena.
- Disposar de menjar sa i en quantitat suficient, aigua, llocs per a 
dormir i personal capacitat per a la seua atenció.
- Portar un arxiu clínic dels animals que estiguen en el seu poder.
- En cas de venda d’animals potencialment perillosos, el venedor 
haurà d’estar en possessió de la llicència a què es refereix l’article 
34 de la present ordenança.
- Comunicar a l’Ajuntament, a l’efecte de la inscripció en el Regis-
tre d’Animals Potencialment Perillosos, la venda, traspàs, robatori, 
mort o pèrdua de l’animal o qualsevol altres incidents produïts per 
aquests animals.
- En el cas de venda, transmissió o qualsevol altra operació relacio-
nada amb animals classificats com a potencialment perillosos, el 
transmetent haurà d’informar 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 ordenan-
ça i de les disposicions normatives vigents en matèria de tinença 
d’animals potencialment perillosos.
- Col·laborar amb l’Ajuntament en l’empadronament dels animals 
que venguen.
2. Els serveis municipals vigilaran i inspeccionaran l’incompliment 
d’aquestes obligacions i donaran lloc, en cas que s’observe alguna 
infracció, a la iniciació dels procediments sancionadors que es tra-
mitaran en la forma prevista en la present ordenança.
3. En el cas de les obligacions relacionades expressament amb els 
animals potencialment perillosos, l’Ajuntament, o en el seu cas, 
l’organisme que preste el servei, podrà procedir a la confiscació i el 
depòsit d’aquests animals fins a la regularització de la situació, 
sense perjuí de les sancions que pogueren recaure.
VENDA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 54.
Les operacions de compravenda, traspàs o qualsevol altra que supo-
se canvi de titular d’animals potencialment perillosos requeriran el 
compliment dels requisits següents:
- Estar en possessió de la llicència vigent per part del venedor i 
obtenció prèvia de llicència per part del comprador.
- Acreditació de la cartilla sanitària actualitzada.
- Inscripció de la transmissió en el Registre Municipal d’Animals 
Potencialment Perillosos en el termini de quinze dies des de l’obten-
ció de la llicència corresponent.
- Notificació trimestral a l’Ajuntament de les vendes o transmissions 
d’aquests animals que s’hagen efectuat en tal període, indicant la 
identitat del seu comprador i la data de la transmissió.

ESTABLIMENT PER AL MANTENIMENT TEMPORAL D’ANI-
MALS
Article 55.
DEFINICIÓ
Es consideraran establiments de manteniment temporal d’animals 
residències, escoles d’ensinistrament, quadres i la resta d’instal·-
lacions creades per al manteniment temporal d’animals.
Article 56.
OBLIGACIONS
Els propietaris d’aquests establiments tenen l’obligació de complir 
les següents pautes:
- Estar en possessió de la corresponent llicència municipal.
- Portar un arxiu clínic de cada animal que estiga al seu poder.
- En el moment de la cessió, obtindre dels propietaris un historial 
sanitari recent de l’animal que acredite el perfecte estat de salut 
d’aquest.
- Disposar de servei veterinari encarregat de vigilar i controlar l’es-
tat físic dels animals i dels tractaments que reben, de l’adequada 
alimentació que se’ls proporcione i que no es donen circumstàncies 
de risc, adoptant les mesures oportunes per a això.
-  Evitar les molèsties que els animals depositats en el seu establiment 
puguen ocasionar a les persones i els riscos per a la salut pública, i 
adoptar totes les mesures que siguen necessàries per a això.
Article 57.
Tenint en compte el que diu aquesta ordenança, l’Ajuntament, o en 
el seu cas, l’organisme que preste el servei, podrà confiscar els ani-
mals que estiguen ubicats en aquestes instal·lacions, si així es creu 
convenient, posant sobre avís el propietari de l’animal que s’ha 
confiscat que s’haurà de fer càrrec de totes les despeses econòmiques 
que genere el seu animal.
CENTRES DE RECOLLIDA D’ANIMALS
Article 58.
DEFINICIONS I ÀMBITS D’APLICACIÓ
Es consideren establiments d’arreplega d’animals els encarregats de 
l’arreplega i cures d’animals abandonats.
Es considerarà animal abandonat o errant aquell que no porte cap 
identificació referent al seu origen o sobre el seu propietari, ni vaja 
acompanyat de cap persona.
Article 59.
El termini de retenció d’un animal en aquests centres des de la seua 
arreplega serà, com a mínim, de quinze dies naturals, a partir dels 
quals l’animal es considerarà abandonat.
Si l’animal portara identificació s’avisarà el propietari i aquest tindrà, 
a partir d’aquest moment, un termini de quinze dies per a recuperar-
lo, havent pagat prèviament les despeses que haja originat la seua 
atenció i manteniment. Transcorregut aquest termini sense que el seu 
propietari haguera comparegut, l’animal s’entendrà que ha sigut 
abandonat, sense perjuí de les infraccions que haguera pogut come-
tre el seu propietari i de les sancions que, per tal abandonament, 
poden imposar-se.
Article 60.
OBLIGACIONS
Aquests establiment hauran de complir les següents obligacions:
- Estar en posició de la llicència municipal.
- Portar un arxiu clínic de cada animal que estiga al seu poder.
- Disposar de servei veterinari encarregat de vigilar i controlar l’es-
tat físic dels animals i dels tractaments que reben, de l’adequada 
alimentació que se’ls proporcione i que no es donen circumstàncies 
de risc, adoptant les mesures oportunes per a això.
- Evitar les molèsties que els animals depositats en el seu establiment 
puguen ocasionar a les persones i els riscos per a la salut pública, i 
adoptar totes les mesures que siguen necessàries per a això.
- Comunicar de forma immediata al propietari de l’animal recollit, 
en el cas que aquest porte xip o altre mètode d’identificació.
- No donar ni deixar animals potencialment perillosos a persones que 
no tinguen la pertinent llicència.
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CENTRES D’ENSINISTRAMENT
Article 61.
OBLIGACIONS
Els centres d’ensinistrament hauran de complir les obligacions i 
estaran subjectes a les mateixes prohibicions que les establides en 
aquesta ordenança per als centres de manteniment temporal d’ani-
mals.
Article 62.
Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos o altres 
animals potencialment perillosos només podran 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.
Registre d’ensinistradors canins capacitats segons l’Ordre 3/2010, 
del 26 de gener, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
per la qual es desenvolupa el procediment d’homologació dels cursos 
d’ensinistrador caní i el procediment d’inscripció en el Registre 
d’Ensinistradors Canins Capacitats.
En els centres d’ensinistrament d’animals, quan destinen les seues 
activitats en tot o en part als animals potencialment perillosos als 
què es refereix la present ordenança, els ensinistradors que s’ocupen 
d’aquests hauran de tindre el certificat de capacitació expedit o ho-
mologat per la Generalitat Valenciana.
CAPÍTOL SÈPTIM: INFRACCIONS I SANCIONS
Article 63.
Els agents de l’autoritat i totes les persones que presencien o cone-
guen fets contraris a aquesta ordenança tenen el deure de denunciar 
els infractors.
Article 64.
Els animals els amos dels quals siguen denunciats per causar-los 
patiments, per no allotjar-los en condicions higièniques i biològiques 
adequades, per desobeir mesures dictades per l’autoritat municipal, 
per infraccions de normes sanitàries o per menyspreu de normes 
elementals de convivència, podran ser retirats pels agents municipals 
o per l’organisme encarregat del servei. La seua devolució, si perto-
cara, es farà una vegada adoptades les mesures correctores que pu-
guen imposar-se.
Article 65.
INFRACCIONS LLEUS
Seran infraccions lleus:
- No disposar d’arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de 
vacunació o tractament obligatori, o que aquests estiguen incom-
plets.
- El transport d’animals amb vulneració dels requisits establerts en 
la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre 
protecció dels animals de companyia.
- La venda o donació a menors de díhuit anys o incapacitats, sense 
l’autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat o la seua cus-
tòdia.
- No adoptar les mesures necessàries per a impedir que els animals 
de companyia embruten les voreres, els carrers o qualsevol recinte 
públic.
- En cas d’animals potencialment perillosos, la no-inscripció 
d’aquests en el registre municipal.
- No senyalitzar les instal·lacions que alberguen gossos potencialment 
perillosos.
- Les infraccions que es cometen en relació amb gossos o animals 
potencialment perillosos i que no es classificaren com a greus o molt 
greus.
Article 66.
INFRACCIONS GREUS
Són infraccions greus:
- La donació d’animals com a premi, reclam publicitari, recompensa 
o regal de compensació per altres activitats de naturalesa diferent de 
la transacció onerosa.
- 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 necessàries d’acord amb les 
seues necessitats etològiques, segons raça o espècie.

- La no-vacunació o realització de tractaments obligatoris als animals 
de companyia.
- L’incompliment per part dels establiments de manteniment tempo-
ral d’animals, cria o venda, de qualsevol de les obligacions previstes 
en la present ordenança.
- 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, en la qual es regula el sistema d’iden-
tificació dels animals de companyia, o norma que la substituïsca.
- La tinença en zones classificades pel planejament general com a 
sòl urbà residencial d’animals considerats no domèstics, de ramade-
ria o de corral.
- No complir les mesures de seguretat establides per a les instal-
lacions que alberguen gossos potencialment perillosos.
- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil, per la quantia 
mínima establida en aquesta ordenança, que responga dels danys que 
pogueren ocasionar-se a tercers per animals potencialment perillo-
sos.
- Realitzar activitats d’ensinistrament sense acreditació professional 
oficial.
- Portar els gossos deslligats i sense boç, si és el cas, en les vies 
públiques, en les parts comunes d’immobles col·lectius i en els llocs 
i espais públics en general.
- Vendre un gos potencialment perillós a persones menors d’edat o 
privades judicialment o administrativament de la seua tinença.
- Deixar solt un animal perillós o no adoptar les mesures necessàri-
es per a evitar la seua escapada o pèrdua.
- La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la infor-
mació requerida per les autoritats competents o els seus agents, amb 
vista al compliment de les obligacions establides en la present orde-
nança o en les lleis, així com el subministrament d’informació ine-
xacta o de documentació falsa.
- La reiteració de tres infraccions lleus que hagueren sigut sanciona-
des en un any.
Article 67.
INFRACCIONS MOLT GREUS
Són infraccions molt greus:
- El sacrifici d’animals amb patiments físics o psíquics, sense neces-
sitat o causa justificada.
- Els maltractaments o agressions físiques o psíquiques als ani-
mals.
- L’esterilització, la pràctica de mutilacions o el sacrifici d’animals 
sense control veterinari.
- La venda ambulant d’animals.
- La cria i comercialització d’animals sense les llicències i permisos 
necessaris.
- Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen subs-
tàncies que puguen ocasionar-los patiments, greus trastorns que al-
teren el seu desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte 
les controlades per veterinaris en cas de necessitat.
- L’incompliment pel propietari o posseïdor de l’animal de mantin-
dre’l en bones condicions higienicosanitàries, albergar-los en instal-
lacions adequades o de realitzar qualsevol tractament preventiu de-
clarat obligatori, així com l’incompliment de declarar al facultatiu 
sanitari competent, tan ràpidament com siga possible, l’existència de 
qualsevol símptoma que denotara l’existència d’una malaltia conta-
giosa o transmissible per a l’home.
- La utilització d’animals de companyia en espectacles, baralles i 
altres activitats que indiquen crueltat o maltractament, que puguen 
ocasionar-los la mort, patiments o fer-los subjectes de tractes anti-
naturals o vexatoris.
- Participar en baralles d’animals.
- Incitar els animals a escometre contra les persones o altres ani-
mals.
- L’assistència sanitària als animals per part de persones no faculta-
des a aquests efectes per la legislació vigent.
- Realitzar activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades amb els 
animals declarats potencialment perillosos.
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- Abandonar qualsevol tipus d’animal. S’entendrà per animal aban-
donat tant aquell que vaja preceptivament identificat com els que no 
porten cap identificació sobre el seu origen o propietari, sempre que 
no vagen acompanyats de cap persona.
- Tindre gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
- Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencial-
ment perillós a qui no tinga llicència.
- Ensinistrar animals per a activar la seua agressivitat o per a finali-
tats prohibides.
- Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tinga cer-
tificat de capacitació.
- 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.
- La comissió de tres faltes greus que hagen sigut sancionades en un 
any.
Article 68.
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 pren-
guen les mesures oportunes per a evitar-ho, seran sancionats amb 
multes entre 30,05 i 300,50 € i, en cas de reincidència, els animals 
podran ser-los 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, després de l’advertència de l’autoritat 
competent per a l’adopció de mesures tendents a evitar-les, no s’ha-
gueren adoptat o, adoptades i tot, no foren suficients per a evitar les 
molèsties denunciades.
S’entendrà que hi ha reincidència quan en el període d’un any s’ha-
gueren sancionat dos o més vegades les conductes descrites en aquest 
apartat.
Perquè les denúncies siguen efectives, aquestes hauran de ser pre-
sentades amb l’acord previ 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, les denúncies hauran 
d’interposar-les almenys dos veïns confrontants amb la vivenda, o 
aquells a què enfronta aquesta, per davant o per darrere, on es troben 
els animals que ocasionen les molèsties denunciades.
Article 69.
SANCIONS
Sense perjuí del que estableix la normativa de caràcter general, les 
infraccions regulades en la present ordenança seran sancionades en 
els termes següents:
- Les infraccions que es cometen respecte a animals de companyia 
o qualsevol animal que no siga declarat potencialment perillós, se 
sancionaran amb multes de 30,05 € a 18.030,36 €.
- Les infraccions lleus es castigaran amb multes de 30,05 a 
601,01€.
- Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 601,02 a 
6.010,12 €.
- Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 6.010,13 
a 18.030,36 €.

La resolució sancionadora podrà acordar, a més, la confiscació o la 
retenció dels animals objecte de la infracció.
En el cas que s’adoptara aquesta sanció accessòria o s’acordarà com 
a mesura cautelar o com a conseqüència d’una ordre d’execució 
subsidiària, les despeses de manteniment, transport i la resta de les 
ocasionades pels animals, fóra quina fóra la seua naturalesa, seran a 
compte del propietari o tenidor de l’animal solidàriament.
Quan les infraccions siguen comeses per establiments de venda, ti-
nença, 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.
La comissió d’infraccions qualificades com a greus o molt greus 
podrà comportar la prohibició d’adquirir altres animals en un termi-
ni d’entre un a deu anys.
Article 70.
SANCIONS RESPECTE A ANIMALS POTENCIALMENT PERI-
LLOSOS
Les infraccions tipificades en la present ordenança respecte a gossos 
o animals potencialment perillosos seran sancionades amb les multes 
següents:
a) Infraccions lleus: de 150,25 a 300,50 €
b) Infraccions greus: de 300,51 a 2.404,05 €
c) Infraccions molt greus: de 2.404,05 a 15.025,30 €
Les infraccions tipificades expressament en relació amb gossos o 
animals potencialment perillosos podran comportar com a sancions 
accessòries la confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’aquests 
animals, la clausura de l’establiment i la suspensió temporal o defi-
nitiva de la llicència de tinença d’animals potencialment perillosos 
o del certificat de capacitació d’ensinistrador.
Article 71.
GRADUACIÓ I SANCIONS
En la imposició de les sancions es tindrà en compte, per a la gradu-
ació de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els 
criteris següents:
- La transcendència social o sanitària i el perjuí causat per la infrac-
ció comesa.
- L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la co-
missió de la infracció.
- La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions, així com 
la negligència o intencionalitat de l’infractor.
Article 72.
RESPONSABLES
Es consideren responsables de la infracció els que, per acció o omis-
sió, hagueren participat en la seua comissió, el propietari o tenidor 
dels animals o, si és el cas, el titular de l’establiment, local o mitjà 
de transport en què es produïsquen els fets.
La responsabilitat administrativa prevista en aquest article s’entendrà 
sense perjuí de l’exigible en via penal o civil i l’eventual indemnit-
zació de danys i perjuís que puguen correspondre al sancionat.
En cas que les infraccions pogueren ser constitutives de delicte o 
falta, l’Alcaldia podrà acordar la confiscació de l’animal fins que 
l’autoritat judicial decidisca sobre el cas. S’haurà de donar trasllat 
immediatament dels fets a l’autoritat jurisdiccional competent.
L’Alcaldia queda facultada per a dictar quantes ordes o instruccions 
resulten necessàries per a l’adequada interpretació, desenvolupament 
i aplicació d’aquesta ordenança.
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ANNEX I: 
FULL D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL - CENS CANÍ 
PROPIETARI 
Nom i cognoms: 
Domicili:       Població: 
DNI:       Telèfon: 
DADES DE L’ANIMAL 
Nom: 
Raça: 
Sexe:     Data de naixement: 
Capa:     Número de microxip: 
Domicili habitual del gos (sols si el gos està a un domicili diferent del 
propietari): 
OBSERVACIONS 
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ANNEX II: 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS 
Nom _____________________________ amb D.N.I / N.I.F _____________ i 
domicili en __________________________________ de ______________, C.P 
_______ , núm. de telèfon ____________________, propietari d’ un animal de 
raça ____________________ declarat com a potencialment perillós, EXPOSE: 
Que de conformitat amb el que disposa l’article 34, de l’ordenança municipal 
sobre tinença d’animals potencialment perillosos, i per tal d’obtindre la llicència 
necessària, aporte: 
__ Fotocòpia del D.N.I. 
__ Certificat d’antecedents penals. 
__ Declaració jurada de no haver sigut condemnat per delictes d'homicidi, 
lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat 
sexual, la salut pública, associació amb banda armada o narcotràfic, així com 
absència de sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals 
potencialment perillosos. 
__ Certificat d'aptitud psicològica, estés per un psicòleg titulat dins dels 
tres mesos anteriors a la data de sol·licitud de la llicència. 
__ Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que responga en 
quantia no inferior a 120.202,42 € dels danys a tercers que pogueren ocasionar 
aquests animals. 
SOL·LICITE: 
Que tenint presentat aquest escrit i els documents que l'acompanyen, s’admeta i 
després es tramite l'oportú expedient i així se’m concedisca la llicència per a la 
tinença d'animals potencialment perillosos. Transcorregut un mes sense obtindre 
resolució expressa, aquesta s'entendrà desestimada. 
FIRMA DEL PROPIETARI: 
Benimodo, ___ de _______ de _______ 

(1) Haurà de marcar amb una X la quadrícula corresponent a la 
documentació que es presenta. La presentació de tota la documentació 
serà requisit imprescindible per a l'obtenció, si és el cas, de la llicència.  

(2) El certificat d'aptitud psicològica haurà d'efectuar-se per un psicòleg 
titulat en els tres mesos anterior a la data de sol·licitud de la llicència. 
Serà similar al necessari per a la possessió d’armes. 
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ANNEX III: 
FULL D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS 
PROPIETARI 
Nom i cognoms: 
Domicili:       Població: 
D.N.I:       Telèfon: 
Número de llicència 1: 
Número de llicència 2 (En cas que un mateix gos potencialment perillós tinga 
dos propietaris sol·licitants de llicència):  
 
DADES DE L’ANIMAL 
Nom: 
Raça: 
Sexe:      Data de naixement: 
Capa:      Número de microxip: 
Domicili habitual del gos (sols si el gos està a un domicili diferent del 
propietari): 
Finalitat a què es destina (Guarda / Defensa / Protecció/ Altres): 
Ensinistrament (En cas que siga afirmatiu, anotar el nom del centre autoritzat 
encarregat de l’ensinistrament): 
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ANNEX IV: 
FULL D’INCIDÈNCIES (Entregar junt amb l’annex I) 
Canvi de domicili 
Data: 
Nou domicili: 
 
Venda 
Data: 
Nom, cognoms i domicili del nou propietari: 
 
Traspàs o donació 
Data: 
Nom, cognoms i domicili del nou propietari: 
Robatori 
Data: 
Denúncia del robatori: NO/SÍ, data: 
Extraviament o pèrdua 
Data: 
Denúncia de l’extraviament o pèrdua: NO/SÍ, data: 
 
Mort 
Data: 
Causa: natural/sacrifici: 
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ANNEX V: 
FULL DE SOL·LICITUD PER A L’ALIMENTACIÓ D’ANIMALS 
VAGABUNDS A LA VIA PÚBLICA 
Nom i cognoms: 
Domicili:       Població: 
D.N.I:       Telèfon: 
SOL·LICITE poder alimentar els animals vagabunds a la via pública, complint la 
normativa aplicable (Annex VI de l’ordenança municipal sobre tinença 
d’animals), sent jo el/la responsable de qualsevol problema ocasionat per tal 
acció. 
 
 Firma del sol·licitant 

Benimodo, ____ de _________ del _____ 
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ANNEX VI: 
NORMES BÀSIQUES D’ALIMENTACIÓ EN LA VIA PÚBLICA 

1- L’ALIMENTACIÓ SERÀ ÚNICAMENT DEL TIPUS “PINSO SEC”, 
PROHIBINT-SE EL MENJAR CASOLÀ PER TAL D’EVITAR OLORS 
DESAGRADABLES, BRUTÍCIES A LA VIA PÚBLICA I ALTRES 
MOLÈSTIES. 

2- PER A POSAR L’ALIMENT SOLS ES PODRAN UTILITZAR 
RECIPIENTS HIGIÈNICS I QUE PUGUEN SER DESINFECTATS 
(QUEDA PROHIBIT L’ÚS DE PAPER D’ALUMINI, DIARIS, ETC.) 

3- SOLS POT COL·LOCAR-SE ALIMENT I AIGUA A LA FAÇANA QUE 
SIGA PROPIETAT DEL SOL·LICITANT . 

4- ALIMENTAR ELS ANIMALS VAGABUNDS DE LA VIA PÚBLICA 
QUEDA SUBJECTE QUE ELS VEÏNS DE LA ZONA NO ES QUEIXEN 
DE MOLÈSTIES PROVOCADES PER ELS ANIMALS ALIMENTATS. 

5- ES CONSIDERARÀ RESPONSABILITAT DEL SOL·LICITANT LA 
RECOLLIDA DELS EXCREMENTS I BRUTÍCIA OCASIONADA PER 
AQUESTS ANIMALS, AIXÍ COM LA NETEJA DE LA ZONA ON ES 
COL·LOQUE L’ALIMENT. 

(1) L’incompliment d’aquestes normes significa l’eliminació de la condició 
d’autoritzat i si així i tot segueix observant-se aquest acte, es procedirà a 
sancionar la persona que tenia la condició de autoritzada.” 

 

La qual cosa es fa saber per a general coneixement. 

 
Benimodo, 21 de juny de 2016 

L’ALCALDE 

 

 

 

Francisco Teruel Machí 

La qual cosa es fa saber per a general coneixement.
Benimodo, 21 de juny de 2016.—L’alcalde, Francisco Teruel Machí.
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