
BAN DE L’ALCALDIA

ASSUMPTE: Tinença animals de companyia.
A la vista d’allò que s’ha regulat en les Ordenances Municipals en la matèria, d’aquest 
ajuntament; i de la legislació vigent aplicable, a saber: Llei 4/94, de 8 de juliol, de la 
Generalitat Valenciana sobre Protecció d’Animals de Companyia, Llei 50/99 de 23 de 
desembre sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, Reial 
Decret 287/2002, de 22 de març que ho desenvolupa (modificat per RD 1570/2007), i 
Decret 145/2000, de 26 de setembre del Govern Valencià.

ES FA SABER:

Es consideren animals de companyia els que es crien i reprodueixen amb la finalitat de 
viure  amb  les  persones,  amb  fins  educatius,  socials  o  lúdics,  sense  cap  activitat 
lucrativa.

El propietari o posseïdor de gossos perillosos o agressius hauran d’assegurar que els 
animals vagen obligatòriament proveïts de boç, i, en la via pública, subjectes a una 
corretja curta i no extensible que permeta facilitar el seu domini en tot moment. Així 
mateix tots els gossos en general  han d’anar proveïts d’identificació per tatuatge o 
implantació de microxip, i subjectes per corretja o cadenes quan circulen per la via 
pública.

El propietari  o posseïdor d’un animal haurà d’adoptar les mesures que estime més 
adequades per a impedir que embrute les vies i els espais públics, i immediatament 
després que aquell efectue la dejecció, procedirà a arreplegar els excrements utilitzant 
per a això alguna bossa o medi semblant que després tirarà en algun contenidor de 
fem.  L’Ajuntament  podrà  habilitar,  en  parcs,  jardins  i  llocs  públics,  instal·lacions 
adequades per a tal fi, respecte a gossos.

Es  considerarà  animal  abandonat  o  errant,  aquell  que  no  porte  cap  identificació 
referent al seu origen o sobre el seu propietari, ni vaja acompanyat de cap persona. En 
el  eixe  sup  òsit  l’Ajuntament  es  farà càrrec  de l’animal,  retenint-ho fins  que siga 
recuperat, cedit, o si generara un problema de salut o perill públic, finalment sacrificat. 
El termini de retenció serà de 10 dies.

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

Queda absolutament prohibida l’entrada i permanència de gossos i gats en qualsevol 
classe  de  locals  dedicats  a  la  fabricació,  venda,  emmagatzemament,  transport  o 
manipulació  d’aliments;  així  com  en  els  locals  d’espectacles  públics,  esportius  i 
culturals. Els amos d’aquests locals col·locaran en l’entrada i en lloc visible el senyal 
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indicatiu de tal prohibició.

Tot animal, quan així ho establisca el seu règim de tinença, haurà d’estar al dia en el 
compliment  del  calendari  de  vacunacions  prescrit  per  les  autoritzacions  sanitàries 
corresponents. L’incompliment d’aquesta norma donarà lloc, a més de la imposició de 
la sanció corresponent, a l’obligació de sotmetre a quarantena a l’animal, corrent el 
propietari amb les despeses que aquesta poguera ocasionar, i al terme de la mateixa 
procedir a la vacunació de l’animal si l’autoritat sanitària així ho aconsellara.

ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.-  Es consideren animals potencialment 
perillosos tots els que, sent utilitzats com a animals domèstics, de companyia o de 
vigilància,  amb independència  de la  seua agressivitat  o de l’espècie  o raça a què 
pertanguen, es troben almenys en algun dels supòsits següents:

a) Animals que per les seues característiques tinguen capacitat de causar la mort o 
lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.
b) Animals amb antecedents d’agressions o violència amb persones o altres animals.
c) Animals ensinistrats en la defensa o atac.
d)  Els  gossos  pertanyents  a  una  tipologia  racial,  que  pel  seu  caràcter  agressiu, 
grandària o potència de mandíbula, tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les 
persones o a altres animals i danys a les coses.

En particular es consideren inclosos en aquesta categoria, els gossos que, sent de 
raça  pura  o  nascuts  d’encreuaments  interracials  entre  qualsevol  d’aquests  i  amb 
qualsevol  d’altres  gossos,  pertanguen  a  alguna  de  les  següents  races  o  les 
característiques dels quals es corresponguen amb totes o la majoria de les mateixes: 
Bullmastiff,  dòberman,  dog  argentí,  dog  de  Bordeus,  fila  brasileiro,  mastí  napolità, 
american pitbull  terrier,  de  presa canari,  de  presa mallorquí,  rottweiler,  bull  terrier, 
staffordshire bull terrier i tussa inu japonès.

La tinença d’animals  potencialment  perillosos  per  persones que residisquen o que 
exercisquen  una  activitat  de  comerç  o  ensinistrament  en  aquesta  entitat  local, 
requerirà la prèvia obtenció de llicència municipal.

La  sol·licitud  de  llicència  es  presentarà  per  l’interessat  en  el  Registre  General  de 
l’Ajuntament. Junt amb la sol·licitud, en la que s’identificarà clarament a l’animal per a 
la tinença de la qual es requereix la llicència, l’interessat haurà de presentar la següent 
documentació, en original o còpia autenticada:

DNI,  certificat  d’aptitud  psicològica  per  a  la  tinença  d’animals  d’aquestes 
característiques, certificat d’antecedents penals, documentació sanitària de l’animal i 
instal·lació microxip i acreditació d’haver formalitzat un assegurança de responsabilitat 
civil amb una cobertura no inferior a 120.202 €.

Les  infraccions  a  allò  que  s’ha  previst  en  el  present  ban,  que  ve  regulat  en  les 
ordenances municipals o la normativa vigent aplicable exposada anteriorment, seran 
sancionades  amb  les  corresponents  multes,  que  en  el  cas  de  carència  de  xip  o 
carència  de llicència  municipal  per  a  la  tinença  d’animals  potencialment  perillosos 
podran  arribar  fins  a  6.010  €,  en  aplicació  de  l’article  25  de  la  Llei  4/94  de  la 
Generalitat anteriorment citada.

El que es fa públic per a general coneixement i compliment.

L’alcalde,

Enrique Navarro Andreu

Onda, 5 de març de 2010


