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REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LA TINENÇA D’ANIMALS 

DE COMPANYIA i DELS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Capítol I. Disposicions generals. 
 
Article 1. Objecte. 
 
És objecte de la present reglament la regulació de la tinença i protecció d'animals de qualsevol 
espècie i raça en l'àmbit territorial de Benifairó de la Valldigna, amb independència que 
estiguen censats o registrats en ella i siga quin siga el lloc de residència dels seus amos o 
posseïdors, així com la regulació de la tinença d’animals potencialment perillosos en 
particular. 
 
El present reglament també té com objecte establir la normativa que asseguri 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 bon tracte 
 
Article 2. Àmbit d'aplicació. 
 
1. La present reglament s'aplicarà als animals de companyia i als animals potencialment 
perillosos, en tot el terme municipal de Benifairó de la Valldigna i haurà de ser complida per 
tota persona física o jurídica, que siga posseïdora d’un animal al que li siga d’aplicació este 
Reglament. 
 
2. Es consideren animals de companyia tots els que es crien i reproduïxen amb la finalitat de 
viure amb les persones amb fins educatius, socials o lúdics sense cap fi lucratiu. Esta norma 
és aplicable, especialment, a les subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris) i gats 
(Felix catus). 

 
3. Amb caràcter genèric es consideren animals potencialment perillosos tots els que, sent 
utilitzats com a animals domèstics o de companyia, amb independència de la seua agressivitat, 
pertanyen a espècies o races que tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o 
a altres animals i danys a les coses. 
En particular, i sense perjuí del que les normes estatals o autonòmiques establisquen respecte 
d'això, es consideren animals potencialment perillosos, a l'efecte de l'aplicació de la present 
reglament, sense tindre aquesta relació caràcter excloent ni tancat: 
 

I: Animals de la fauna salvatge. 
a) Classe dels rèptils: Tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que 
superen els 2 quilograms de pes actual o adult.  
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b) Artròpodes i peixos: Aquells, la inoculació de verí dels quals, necessiten d'hospitalització 
de l'agredit, sent l'agredit una persona no al·lèrgica al tòxic. 
c) Mamífers: Aquells que superen els 10 quilograms en estat adult. 
 

II: Animals de l'espècie canina amb més de tres mesos d'edat. 
a) Races: American staffordshire terrier, Starffordshire bull terrier, Gos de presa mallorquí, 
Fila brasiler, Gos de presa canari, Bullmastiff, American pittbull terrier, Rottweiler, Bull 
terrier, Dog de Bordeus, Tussa inu (japonés), Dog argentí, Dòberman, Mastí napolità, Tussa 
inu, Akita inu, així com els creuaments dels anteriors entre ells o amb altres races obtenint 
una tipologia semblant a alguna d'estes races. 
Animals agressius que hagen mossegat a persones o animals i l'agressió del qual ha sigut 
notificada o puga ser demostrada. 
b) Gossos ensinistrats per a l'atac 
c) Gossos que reunisquen totes o la majoria de les característiques següents: 

1. Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 

2. Marcat caràcter i gran valor. 
3. Pèl curt. 
4. Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres, alçària a la creu entre 50 i 70 

centímetres i pes superior a 20 kg. 
5. Cap voluminós, cuboide, robusta, amb crani ample i gran i galtes musculoses i 

bombades. Mandíbules grans i forts, boca robusta, ampla i profunda. 
6. Coll ample, musculós i curt. 
7. Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculós i curt. 
8. Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
d) Qualsevol altra raça que es determine per òrgan competent. 
Els gossos inclosos en els grups b) i c), que no pertanguen a les races del grup a), perdran la 
condició d'agressius després d'un període d'ensinistrament, acreditat posteriorment per mitjà 
d'un certificat expedit per un veterinari habilitat. 
 
4. Exclusions, 

- Queden exclosos de l’aplicació d’aquest Reglament els gossos i animals pertanyents 
a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Cossos de Policia de les 
Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial, tal 
com diu la Llei 50/1999, de 23 de desembre. 
 

- Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'esta reglament els animals d'experimentació 
la protecció dels quals ve regulada per la normativa espanyola o europea,  i els que es crien, 
amb ànim de lucre i en l'àmbit d'una activitat mercantil, industrial o comercial, per a obtindré 
carn, pell o algun altre producte útil a l'home. 
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Article 3. Règim jurídic. 
 
La tinença d'animals a què es referix la present reglament es regularà, en tot el no previst en 
ella per: 
-Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de 
Companyia. 
-Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel que es va desenvolupar la Llei de 
la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia. 
-Ordre de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la que 
es regula el sistema d'identificació dels animals de companyia. 
-Llei 50/1999, de 23 desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment 
Perillosos. 
-Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel que es regula, a la Comunitat 
Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos. 
-Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos. 
-Ordre de 14 de juny de 1976, del Ministeri de la Governació, gossos i gats. 
- Llei 7/2002, de 3 de desembre, de protecció contra la contaminació acústica, de la 
Generalitat Valenciana. 
Normes sobre mesures higienicosanitàries 
-Llei 12/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre gossos d'assistència per a 
persones amb discapacitat. 
 
Capítol II. Tinença d'animals de companyia en vivendes particulars. 
 
Article 4. Manteniment. 
 
1. Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia que es troben en vivendes particulars, 
ja es destinen a residència habitual o no, ja s'ubiquen en zones urbanes, urbanitzables o no 
urbanitzables, hauran d'albergar-los en instal·lacions adequades i adoptar les mesures 
higienicosanitàries pertinents, així com quantes siguen necessàries per a obtindré l'absència de 
riscos i molèsties per als seus veïns. 
En el cas que es formularen protestes pels veïns sobre qualsevol molèstia que provoquen estos 
animals la Policia Local, o el cap local de sanitat si es referiren a qüestions 
higienicosanitàries, es personaran en el lloc dels fets, emetent un informe respecte d'això, i si 
del mateix resultaren ser certes estes es requerirà als propietaris de les vivendes perquè 
adopten totes les mesures correctores es que estimen pertinents. En cas de persistir les 
molèsties denunciades es podrà acordar la confiscació dels animals en la forma prevista en la 
present reglament, sense perjuí de les sancions que li pogueren correspondre de conformitat 
amb el que disposa la present reglament. 
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2. Els propietaris o posseïdors dels animals hauran de complir amb els processos de vacunació 
o tractaments obligatoris que es decreten per l'Estat, la Generalitat Valenciana o la 
Corporació. En cas d'incompliment d'esta obligació, o quan es detectarà en ells malalties 
transmissibles als hòmens, l'Ajuntament podrà decretar l'internament o aïllament de l'animal 
per al seu tractament curatiu o el seu sacrifici si fóra necessari o convenient, sense perjuí de 
les sancions que li pogueren correspondre de conformitat amb els disposat en la present 
reglament. 
 
3. Els propietaris o posseïdors d'animals en el nucli urbà, en les urbanitzacions o en zones del 
municipi classificades per les normes del Pla General d’Ordenació Urbana com a sòl urbà d'ús 
residencial hauran d'adoptar les mesures que estimen més adequades per a impedir que 
embruten les vies i els espais públics. 
 
Article 5. Prohibicions. 
 
1. En vivendes situades en el nucli urbà, en urbanitzacions o zones qualificades per les normes 
del Pla General d’Ordenació Urbana com a urbanes d'ús residencial no podran tindre altres 
animals diferents de gossos, gats, pardals, peixos en peixeres o xicotets llacs o fonts 
destinades a l'ornament i a la decoració de les vivendes o altres mamífers de dimensió reduïda 
que habitualment es consideren animals de companyia (tortugues, hàmsters, etc.). 
En tot cas, tractant-se de gossos i gats, el seu número 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 obtindré la declaració de la Conselleria de nucli zoològic. 
 
2. La tinença d'animals en el nucli urbà, nuclis de vivendes o en zones classificades per les 
normes del Pla General d’Ordenació Urbana 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 pels veïns limítrofs per la falta d'observança de la 
degudes mesures higienicosanitàries, de salubritat o ornament públic i de protecció mitjà 
ambiental, quedarà prohibida. 
 
Capítol III. Establiments de venda d'animals de companyia i criadors. 
 
Article 6. Obligacions. 
 
Els establiments oberts al públic l'objecte dels quals siga la venda d'animals de companyia o 
la cria d'estos hauran de complir les obligacions següents: 
-Estar en possessió de la corresponent llicència municipal d'activitats. 
-Estar en possessió de la declaració de nucli zoològic per la Generalitat Valenciana i inscrit en 
el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria 
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d'Agricultura i Medi Ambient, segons disposa el Decret 1.119/1975, de 24 d'abril, i l’Ordre de 
28 de juliol de 1980. 
-Tindre bones condicions higienicosanitàries adequades a les necessitats dels animals que 
alberguen. 
-Disposar de menjar suficient i cura, aigua, llocs per a dormir i personal capacitat per al seu 
atenció. 
-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 quarantena. 
-Vendre els animals desparasitats i lliures de tota malaltia, acreditat amb certificat veterinari. 
-Portar un arxiu clínic dels animals que en cada moment tinga en el seu poder. 
-En el cas de venda d'animals potencialment perillosos el venedor haurà d'estar en possessió 
de la llicència a què es referix l'article 17 de la present reglament. 
-Comunicar a l'Ajuntament, a l'efecte de 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. 
-En el cas de venda, transmissió o qualsevol altra operació relacionada amb animals 
classificats com potencialment perillosos el transmetent haurà d'informar l'adquirent que 
l'animal pertany a una espècie o raça classificada com potencialment perillosa, així com de 
l'obligatorietat de complir les obligacions de la present reglament i de les disposicions 
normatives vigents en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos. 
El compliment d'estes obligacions es vigilarà i inspeccionarà pels serveis municipals, donant 
lloc, en cas d'observar-se la seua infracció, a la iniciació dels procediments sancionadors, que 
es tramitaran en la forma prevista per la present reglament. 
En el cas de les obligacions relacionades expressament amb els animals potencialment 
perillosos l'Ajuntament podrà procedir a la confiscació i el depòsit d'estos animals fins a la 
regularització de la situació, sense perjuí de les sancions que pogueren recaure. 
 
Article 7. Prohibicions. 
 
-Es prohibeix la cria i tinença d'animals no considerats de companyia, segons el que disposa 
l'article 2n, en vivendes i locals ubicats en sòl urbà, excepte cas de centres autoritzats per a la 
tinença d'animals d'experimentació i nuclis zoològics. 
-Es prohibeix la venda ambulant en carrers i llocs no autoritzats. 
-Es prohibeix el maltractament als animals o el sotmetiment d'estos a qualsevol pràctica que 
els puga produir danys o patiments innecessaris o injustificats. 
-Mantindré en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades 
per a la pràctica de les cures i l'atenció necessària segons la raça i espècie. 
-No subministrar a l'animal l'alimentació necessària per al seu normal desenvolupament. 
-Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen 
ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament fisiològic natural 
o la mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat. 
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-Vendre'ls o donar-los per a l'experimentació a laboratoris o clíniques sense el compliment de 
les garanties previstes en la normativa vigent. 
-Vendre'ls o donar-los a menors de díhuit anys i a incapacitats sense l'autorització dels que 
tinguen la seua pàtria potestat o custòdia. 
-Vendre'ls a persones que no tinguen la llicència a què es referix l'article 17 de la present 
reglament. 
-Sense perjuí dels disposat en altres preceptes de la present reglament es prohibix deixar les 
deposicions fecals de gossos, gats i qualssevol altres animals en qualsevol espai públic, 
excepte en els llocs que l'Ajuntament habilite amb este fi. La persona acompanyant de 
l'animal està obligada a eliminar les deposicions fecals de l'animal, per mitjà de la seua 
arreplega en bosses de plàstic o paper que, després del seu correcte tancament, podrà dipositar 
en les papereres públiques, en la bossa de fem domiciliari o altres instal·lacions destinades 
amb este fi. 
 
Article 8. Venda d'animals potencialment perillosos. 
 
Les operacions de compravenda, traspàs o qualsevol altra que supose canvi de titular 
d'animals potencialment perillosos requeriran el compliment dels requisits següents: 
-Estar en possessió de llicència vigent per part del venedor. 
-Obtenció prèvia de llicència per part de comprador. 
-Acreditació de la cartilla sanitària actualitzada. 
-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 dit períodes, indicant la identitat del seu comprador i la data de la 
transmissió. 
 
Capítol IV. Establiments per al manteniment temporal d'animals. 
 
Article 9. Àmbit d'aplicació. 
 
Es consideren establiments de manteniment temporal d'animals les residències, escoles 
d'ensinistrament, quadres i la resta d'instal·lacions creades per al manteniment temporal 
d'animals. 
 
Article 10. Obligacions. 
 
Els propietaris d'estos establiments hauran de complir les obligacions següents: 
-Estar en possessió de la corresponent llicència municipal d'activitats. 
-Estar en possessió de la declaració de nucli zoològic per la Generalitat Valenciana i inscrit en 
el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria 
d'Agricultura i Medi Ambient. 



 
 

                    AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA  
                                                                                                     LA VALLDIGNA (València)  

PLAÇA MAJOR,  N.º 1       * D.P. 46791                      – TELF. 96.281.04.16          – FAX    96.281.19.05                   
C.I.F.  P-4605900-B                                                          Registre EE.LL. núm.  01460594                

-Tindre bones condicions higienicosanitàries adequades a les necessitats dels animals que 
alberguen. 
-Disposar de menjar suficient i cura, aigua, llocs per a dormir i personal capacitat per al seu 
atenció. 
-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 quarantena. 
-Portar un arxiu clínic dels animals que en cada moment tinga en el seu poder. 
-Obtindre dels propietaris dels animals, en el moment de la cessió, una fitxa amb l'historial 
sanitari recent de l'animal. 
-Disposar d'un servei de veterinari encarregat de vigilar i controlar l'estat 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. 
-Comunicar immediatament al propietari de l'animal les malalties que este poguera contraure 
durant la seua estada en l'establiment. 
-Evitar els possibles contagis entre els animals allí residents i el malalt. 
-Evitar les molèsties que els animals dipositats en el seu establiment puguen ocasionar a la 
persones i els riscos per a la salut pública, adoptant totes les mesures que siguen necessàries 
per a això. 
 
Article 11. Prohibicions. 
 
-Es prohibeix l'obertura i funcionament d'establiments de tinença d'animals amb caràcter 
temporal sense les llicències i permisos corresponents. 
-Es prohibeix el maltractament als animals o el sotmetiment d'estos a qualsevol pràctica que 
els puga produir danys o patiments innecessaris o injustificats. 
-Mantindré en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades 
per a la pràctica de les cures i l'atenció necessària segons la raça i espècie. 
-No subministrar a l'animal l'alimentació necessària per al seu normal desenvolupament. 
-Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen 
ocasionals patiments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament fisiològic natural o 
la mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat. 
-Abandonar-los. 
-La tinença d'animals en llocs on no es puga exercir l'adequada atenció i vigilància. 
 
Article 12. Depòsit temporal d'animals confiscats. 
 
En el cas que l'Ajuntament, en compliment del que disposa la present reglament, acordarà la 
confiscació de qualsevol animal procedirà al seu depòsit en qualssevol establiments de tinença 
temporal d'animals a què es refereix este capítol. 
El depòsit de qualsevol animal requerirà la immediata comunicació al seu propietari o 
posseïdor de l'establiment en què es trobarà este, indicant-li que les despeses del seu trasllat, 
manteniment i altres de qualsevol naturalesa que gènere el mencionat depòsit seran del seu 
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compte, procedint-se al seu cobrament per via de constrenyiment, en el cas que no siguen 
satisfets immediatament en el moment de retirada de l’animal. 
No podrà retirar-se de l'establiment en què haguera sigut dipositat l'animal sense el previ 
abonament de les despeses mencionades en l'apartat anterior. 
 
Capítol V. Centres de recollida d'animals. 
 
Article 13. Actuacions. 
 
Estos establiments s'encarregaran de la recollida i cura dels animals abandonats i extraviats. 
Es considerarà gos o animal abandonat o errant aquell que circule sense cap signe identificatiu 
referent al seu origen o propietari, o posseïdor, ni acompanyat de cap persona. 
Es considerarà gos o animal perdut o extraviat a aquell que no circulant acompanyat de cap 
persona estiga proveït de xapa d'identificació numerada o sistema d'identificació. 
 
Article 14. Recollida d'animals abandonats i extraviats. 
 
L'Ajuntament retirarà de les vies o espais públics els gossos o animals abandonats o 
extraviats. A este efecte es considerarà via pública qualsevol solar que no estiga tancat. 
L'Ajuntament recollirà, prèvia petició del titular de qualsevol finca o immoble, els gossos o 
animals abandonats o extraviats que s'hagen introduït en la propietat. 
Els animals extraviats o abandonats arreplegats seran dipositats en les instal·lacions que a este 
efecte es determinen, podent ser estes municipals o propietat de l'empresa o particular que 
preste este servei a l'Ajuntament. 
 
Article 15. Actuació i procediment davant d'animals extraviats arreplegats. 
 
Si l'animal és perdut o extraviat, al seu propietari o posseïdor conegut se li avisarà, concedint-
li 20 dies hàbils, comptats des del següent al de la notificació de l'avís per a recuperar-ho, amb 
expressa advertència que des de la finalització del desè dia el gos tindrà la condició 
d'abandonat als efectes previnguts en l'article següent. 
Prèviament a la recuperació de l'animal per la persona que acredite ser el seu propietari o 
posseïdor haurà d'abonar la taxa meritada pel servei de recollida i manteniment, així com les 
despeses que si és el cas s'hagen produït si l'animal ha sigut objecte de qualsevol atenció 
específica prescrita per facultatiu veterinari. La quantitat a què pugen les despeses per este 
últim concepte s'acreditarà per mitjà de l'oportuna factura expedida per l'empresa o 
professional que haja realitzat la corresponent atenció a l'animal. 
Cas que l'animal perdut no siga recuperat pel seu propietari o posseïdor el responsable de 
l'animal serà considerat presumpte autor de la infracció prevista en l'article 28 d'este 
Reglament. A més se li notificarà liquidació de la taxa corresponent al servei de recollida i 
manteniment, exigint-se-li igualment el pagament de l'import a què pugen les atencions 
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prestades des del moment de la recollida de l'animal fins a l'últim dia del termini assenyalat en 
el primer paràgraf d'este article. 
 
Article 16. Actuació i procediment davant la recollida d'animals abandonats. 
 
Els animals considerats abandonats, bé per no ostentar identificació de cap tipus, bé per estar 
perduts i no arreplegats durant els primers 10 dies després de la notificació de l'avís al·ludit en 
l'article anterior, seran retinguts durant un termini mínim de 10 dies des del moment que s’els 
considere com a tals. 
S'intentarà l'adopció dels animals abandonats a través de la seua difusió en campanyes 
periòdiques. 
L'interessat en l'adopció de l'animal podrà portar-la a cap en l'alberg municipal o societat 
protectora amb què es mantinga concert per a tal servei. 
 
Article 17. Sacrifici d'animals abandonats. 
 
Els animals abandonats les circumstàncies sanitàries dels quals ho aconsellen seran sacrificats 
davall la supervisió o control d'un veterinari. 
 
Capítol VI. Centres d'ensinistrament. 
 
Article 18.Règim jurídic. 
 
Els centres d'ensinistrament hauran de complir les obligacions i estaran subjectes a les 
mateixes prohibicions que les establides en esta reglament per als centres de manteniment 
temporal d'animals. 
 
Article 19. L'ensinistrament d'animals potencialment perillosos. 
 
Les activitats relacionades amb l'ensinistrament de gossos o altres animals perillosos només 
pot 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 que es refereix el present reglament, els ensinistradors 
que s'ocupen d'estos hauran de comptar amb el certificat de capacitació expedit o homologat 
per la Generalitat Valenciana. 
 
Capítol VII. Tinença d'animals potencialment perillosos. 
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Article 20. Definició. 
 
Es consideren animals potencialment perillosos els definits en l'article 2 del present 
reglament. 
 
Article 21. Llicència. 
 
La tinença de qualsevol dels animals classificats com potencialment perillosos requerirà la 
prèvia obtenció d'una llicència administrativa que concedirà l'Ajuntament si el lloc de 
residència del sol·licitant es troba a Benifairó de la Valldigna, o si la residència de l'animal 
estiguera en el dit terme, amb independència de quina siga la residència habitual del propietari 
o posseïdor, o del temps en què l'animal es trobe en el terme. Quan la mencionada llicència 
haguera estat concedida per un altre ajuntament el posseïdor o el propietari de l'animal hauran 
de fer-ho constar en el registre a què es referix esta reglament. 
La sol·licitud de la llicència s'efectuarà omplint el model normalitzat que serà facilitat per 
l’administració local de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, i a l’efecte s’haurà 
d’acreditar, en el seu cas adjuntar els requisits següents: 

— Ser major d’edat. 
— No haver sigut condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la 

llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no 
estar privat per Resolució Judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. 

— Certificat d’aptitud psicològica i física (certificat emès  per un psicòleg titulat dins 
dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud de la llicència administrativa. Serà semblant 
al necessari per a la possessió d’armes). 

— Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers que puguen ser causats pels seus animals, per una quantia mínima de 120 000 €. 

— No haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les 
sancions accessòries de les arreplegades en l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre. 

— En el cas dels animals de la fauna salvatge, l’obtenció de la llicència estarà 

condicionada a la presentació d’una Memòria descriptiva 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. L’esmentada Memòria haurà d’estar subscrita per un Tècnic 

competent en exercici lliure professional. 
 
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 amb vista a verificar el 
compliment dels requisits pel sol·licitant, bé requerint a l'interessat l'ampliació, millora o 
aclariment de la documentació aportada, o bé sol·licitant informes o dictàmens als tècnics o 
organismes competents en cada cas. 
Quan així procedisca es comprovarà la idoneïtat i seguretat dels locals o vivendes que hauran 
d'albergar als animals per mitjà de la supervisió dels serveis tècnics de l'Ajuntament. El 
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facultatiu competent consignarà els resultats de la seua inspecció expedint un informe que 
descriga la situació de l'immoble i, si és el cas, les mesures de seguretat que siga necessari 
adoptar en el mateix i el termini per a la seua execució. Del dit informe es traslladarà a 
l'interessat perquè execute les obres precises o adopte les mesures consignades en l'informe 
tècnic, en el terme que en el mateix s'establisca, decretant-se la suspensió del termini per a 
dictar la resolució fins que se certifique el seu compliment. 
En compliment de l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, correspon a l'Alcaldia o al regidor delegat, a la vista de l'expedient tramitat, 
resoldre, de forma motivada, sobre la concessió o denegació de la llicència. Aquesta 
Resolució haurà de notificar-se a l'interessat en el termini màxim de tres mesos, comptat des 
de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el Registre de l'Ajuntament. 
Cada llicència expedida serà registrada i dotada d'un número identificatiu. 
Si es denegarà 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 dipòsit en les instal·lacions de recollida d'animals 
abandonats que dispose l'Ajuntament. En el termini de 15 dies des del seu entrega el 
responsable de l'animal haurà de comunicar de forma expressa la persona o entitat, titular en 
tot cas de la llicència corresponent, a la que es farà entrega de l'animal, previ abonament de 
les despeses que haja originat la seua atenció i manteniment. Transcorregut el dit termini 
sense que el propietari efectue cap comunicació, l'Ajuntament donarà a l'animal el tractament 
corresponent a un animal abandonat. 
Les llicències tindran un termini de vigència de cinc anys, transcorreguts els quals el 
propietari de la mateixa haurà de sol·licitar una nova llicència de conformitat amb el que 
disposa el paràgraf anterior. No obstant això la vigència de les llicències estarà condicionada 
al manteniment pels seus titulars dels requisits exigibles per al seu atorgament, d'acord amb el 
que disposa la present reglament, podent l'Ajuntament comprovar en qualsevol moment tal 
manteniment i procedint a revocar-les en cas contrari. 
 
Article 22. Registre d'Animals Potencialment Perillosos. 
 
Es crea el Registre d'Animals Potencialment Perillosos de l'Ajuntament de Benifairó de la 
Valldigna, el qual estarà sota la dependència de la Policia Local, i en ell constarà al menys les 
dades següents: 

 
— Les dades personals del tenidor: 

Nom: 
Adreça: 
DNI: 
Activitat a què es dedica amb l’animal: 
Títol (si ho tinguera): 

 
— Les característiques i dades identificatives de l’animal: 
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Espècie: 
Raça: 
Edat: 
Sexe: 
Color: 
Signe d’identificació (microxip): 
 

— El lloc habitual de residència de l’animal. 
 
— El destí de l’animal, a: 

Conviure amb els éssers humans. 
Finalitat distinta, per exemple, la guarda, protecció... 

 
— Totes les incidències que concorren al llarg de la vida de l’animal, tant les compres 

com les vendes del mateix, trasllats, l’esterilització, el tipus d’ensinistrament que ha rebut, 
els atacs o baralles en què ha participat, i qualsevol altra dada d’importància en la vida de 
l’animal. 
 
La sol·licitud d'inscripció en el dit registre haurà d'efectuar-se pel titular de la llicència a què 
es referix l'article anterior dins dels quinze dies següents a la data en què s'haja obtingut la 
corresponent llicència. 
A la dita sol·licitud el titular haurà d'acompanyar, degudament omplida, la fulla registral que 
es facilitarà pel servei de Policia Local d’este Ajuntament, amb el certificat de sanitat de 
l'animal, expedit per un veterinari, en el que s'acredite la situació sanitària de l'animal i la 
inexistència de malalties o trastorns que el facen especialment perillós i una còpia de la 
pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil subscrita a l’efecte. 
L'ús i tractament de les dades de caràcter personal que s'incloga en els fulls registrals serà 
d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. 
L'incompliment pels 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 reglament i en la legislació vigent 
en esta matèria, sense perjuí de la possibilitat de l'Ajuntament d'acordar la confiscació de 
l'animal fins tant el seu propietari o posseïdor complisca amb esta obligació. 
 
Article 23. Obligacions i mesures de seguretat. 
 
1. Els propietaris d'animals declarats potencialment perillosos hauran de formalitzar una 
assegurança de responsabilitat civil que responga, en quantia no inferior a cent vint mil euros 
(120.000 €), dels danys a tercers que pogueren ocasionar estos animals. 

Els propietaris, criadors o tenidors també tenen  l’obligació d’identificar l’animal 
mitjançant un microxip, que haurà d’implantar-se a l’animal. 
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2. Els propietaris, criadors o tenidors d'animals potencialment perillosos tindran l'obligació de 
complir totes les normes de seguretat ciutadana establides en la legislació vigent, de manera 
que garantisquen l'òptima convivència d'estos animals amb els sers humans i eviten molèsties 
a la població. 
En especial hauran d'observar les mesures següents: 
-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 en ells. 
-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 a què fa referència l'article 2 de la present reglament han 
d'anar lligats amb corretja o cadena 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 setze anys. 
-La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la 
persona que els conduïsca i controle, porte així mateix la llicència administrativa a què es 
referix l'article 18 d'este reglament, així com certificació acreditativa de la inscripció de 
l'animal en el Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos. 
-Les instal·lacions, ja pertanguen a propietaris individuals o a establiments de venda, cria, 
ensinistrament o recollida, que alberguen gossos potencialment perillosos hauran de tindre les 
següents característiques, a fi d'evitar que els animals isquen de les mateixes i causen danys a 
tercers: 
Las parets i tanques hauran de ser prou altes i consistents i han d'estar fixades a fi de suportar 
el pes i la pressió de l'animal. 
Las 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 seguretat. 
El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertència que hi ha gossos d'este 
tipus. 
 
Capítol VIII. Locals i establiments. 
 
Article 24. Locals i establiments. 
 
Els encarregats o amos d'establiments hostalers podran prohibir l'entrada i permanència 
d'animals, assenyalant en forma prou visible tal prohibició, preferentment en l'entrada del 
local. En tot cas, si s'admet l'entrada de gossos, estos hauran d'anar subjectes per corretja o 
cadena i portar posat boç quan procedisca. 
L'anterior, excepte allò que s'ha disposat per als gossos-guia que acompanyen a deficients 
visuals. 
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- Queda expressament prohibida l'entrada i permanència d'animals en locals d'espectacles 
públics, esportius i culturals, excepte en els casos que, per la seua especial naturalesa, aquests 
siguen imprescindibles. Igualment, es prohibeix la circulació o permanència de gossos en 
piscines d'utilització general i altres llocs que habitualment es banye el públic. 
 
- Queda expressament prohibida l'entrada d'animals en qualsevol classe de locals destinats a la 
fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments. Aquests 
establiments, si disposen d'un espai exterior o interior  adequat, podran col·locar algun 
dispositiu amb anelles que permeta deixar subjectes als animals mentre es fan les compres. 
 
Els gossos de guàrdia d'aquests establiments gens més podran entrar en les zones on estiguen  
els aliments en els casos estrictament necessaris i acompanyats pel personal de seguretat que, 
al mateix temps que realitza el seu treball, vetle pel manteniment de les condicions 
higièniques d'aquestes zones. 
 
 
Capítol IX. Infraccions i sancions. 
 
Article 25.Classificació d'infraccions. 
 
D'Acord amb el que disposa l'article 25 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat 
Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia, les infraccions es classifiquen en 
lleus, greus i molt greus. 
 
Article 26. Infraccions lleus. 
 
Seran infraccions lleus: 
-No disposar d'arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació o tractament 
obligatori, o que estos estiguen incomplets. 
-El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts en la Llei 4/1994, de la 
Generalitat Valenciana. 
-Portar els animals sense subjecció pels espais públics. 
-La venda o donació a menors de díhuit anys o incapacitats sense l'autorització dels que 
tinguen la seua pàtria potestat o la seua custòdia. 
No adoptar les mesures necessàries per a impedir que els animals de companyia embruten les 
voreres, els carrers o qualssevol recintes públics. 
-En cas d'animals potencialment perillosos, la no inscripció d'estos en el Registre Municipal. 
-No senyalitzar les instal·lacions que alberguen gossos potencialment perillosos. 
-Qualsevol infracció que dispose la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, 
sobre protecció dels animals de companyia que no siga qualificada com greu o molt greu. 
-Les infraccions que es cometen en relació amb gossos o animals potencialment perillosos i 
que no es classificaren com greus o molt greus. 
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Article 27. 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 etnològiques segons raça o espècie. 
-La no vacunació o realització de tractaments obligatoris als animals de companyia. 
-L'incompliment per part dels establiments de manteniment temporal d'animals, cria o venda, 
de qualsevol de les obligacions previstes en la present reglament, així com en la Llei 4/1994, 
de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció d'Animals de Companyia. 
-La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o patiment sense 
autorització prèvia de l'òrgan competent. 
-L'incompliment de l'obligació d'identificar als animals en la forma prevista en l'Ordre de 25 
de setembre de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la que es regula el 
sistema d'identificació d'animals de companyia. 
-La tinença en el nucli urbà, nuclis de vivendes o en zones classificades pel planejament 
general com de sòl urbà residencial, animals considerats no domèstics, de ramaderia 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 esta 
reglament, que responga dels danys que pogueren ocasionar-se a tercers per animals 
potencialment perillosos. 
-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. 
-Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades judicial o 
governativament de la seua tinença. 
-Deixar solt un animal perillós o no adoptar les mesures necessàries per a evitar la seua 
escapada o pèrdua. 
-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 establides 
en la present reglament, així com el subministrament d'informació inexacta o de 
documentació falsa. 
-La reiteració de tres infraccions lleus que hagueren sigut sancionades en el períodes d'un any. 
 
Article 28. Infraccions molt greus. 
 
Seran infraccions molt greus: 
-El sacrifici d'animals amb patiments físics o psíquics, sense necessitat o causa justificada. 
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-Els maltractaments o agressions físiques o psíquiques als animals. 
-La filmació d'escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment d'animals quan el 
dany no siga simulat. 
-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 substàncies que puguen 
ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren 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 mantindre-ho en bones condicions 
higienicosanitàries, albergar-los en instal·lacions adequades i realitzar qualsevol tractament 
preventiu declarat obligatori. 
-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 
contagiosa o transmissible per a l'home. 
-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. 
-Participar en baralles d'animals. 
-La incitació d'animals a escometre contra les persones o altres animals. 
-L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a tals efectes per la 
legislació vigent. 
-Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades amb els animals declarats 
potencialment perillosos. 
-L'abandó d'animals. 
-Tindre gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
-Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui no tinga 
llicència. 
-Ensinistrar animals per a activar la seua agressivitat o per a finalitats prohibides. 
-Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tinga certificat 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 infraccions greus que hagueren sigut sancionades en un any. 
 
Article 29. 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 i 300,05 euros, i en cas de reincidència els 
animals podran ser-los confiscats per l'autoritat, que donarà als mateixos el destí que crega 
oportú. 
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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. 
S'entendrà que hi ha reincidència quan en el període d'un any s'hagueren sancionat dos o més 
vegades les conductes descrites en este article. 
Perquè les denúncies siguen efectives estes hauran de ser presentades 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 la denúncia hauran d'interposar-la, almenys, els dos veïns limítrofs 
amb la vivenda o aquells a què enfronta esta, per davant o per darrere, en la que es troben els 
animals que ocasionen les molèsties denunciades. 
 
Article 30.Sancions a les infraccions  que es cometen respecte d’animals de companyia no 
declarats potencialment perillosos. 
 
1.Les infraccions regulades en la present reglament que es cometen respecte a animals de 
companyia o a qualsevol animal que no siga declarat potencialment perillós se sancionaran 
amb multes de 30,05 a 18.030,36 euros. 
-La infraccions lleus es castigaran amb multes de 30,05 a 601,01 euros. 
-Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 601,02 a 6.010,12 euros. 
-La infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 6.010,13 a 18.030,36 euros. 
2.La resolució sancionadora podrà acordar, a més, la confiscació o l'incautament dels animals 
objecte de la infracció. 
En el cas que s’adoptarà esta sanció accessòria o en el que s’acordarà com a mesura cautelar o 
com a conseqüència d'una ordre d'execució subsidiària les despeses de manteniment, transport 
i altres ocasionades pels animals, qualsevol que fóra la seua naturalesa, seran de compte del 
propietari o tenidor de l'animal solidàriament. 
3.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. 
4.La comissió d'infraccions qualificades com greus o molt greus podrà comportar la 
prohibició d'adquirir altres animals en un termini d'entre un a deu anys. 
 
Article 31. 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 criteris següents: 
-La transcendència social o sanitària i el perjuí 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. 
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Article 32. Sancions per infraccions comeses per la tinença d'animals potencialment 
perillosos. 
 
Les infraccions tipificades en la present reglament, respecte a gossos o animals potencialment 
perillosos, seran sancionades amb les multes següents: 
-Infraccions lleus: De 150,25 a 300,51 €. 
-Infraccions greus: Des de 300,52 fins a 2.404,05 €. 
-Infraccions molt greus: Des de 2.404,06 a 15.050,50 €. 
Les infraccions tipificades expressament en relació amb gossos o animals potencialment 
perillosos podran comportar 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 33.Responsables. 
 
Es consideraran responsables de la infracció els que per acció o omissió hagueren participat 
en la comissió de les mateixes, al propietari o tenidor dels animals o, si és el cas, 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 perjuí de l'exigible 
en via penal o civil i l'eventual indemnització de danys i perjuís que puguen exigir-se al 
sancionat. 
En el cas que les infraccions pogueren ser constitutives de delicte o falta l'alcalde podrà 
acordar la confiscació de l'animal fins que l'autoritat judicial proveïsca sobre el mateix, havent 
de traslladar immediatament els fets a l'autoritat jurisdiccional competent. 
Article 34. Procediment sancionador. 
El procediment sancionador s'ajustarà als principis de la potestat sancionadora 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 Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel 
que s'aprova el reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora. 
La competència per a la imposició de sancions correspondrà a l'alcalde president, 
corresponent la instrucció dels expedients al regidor delegat de sanitat o al membre de la 
Corporació que es determine. 
L'òrgan competent per a resoldre podrà adoptar, en qualsevol moment, mitjançant un 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 depòsit 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 
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s'ajustaran a la intensitat, proporcionalitat i necessitats dels objectius que es pretenga garantir 
en cada supòsit concret. 
Per a l'adopció de les mesures cautelars es donarà audiència a l'interessat per un termini de 
cinc dies naturals a l'efecte de 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 la seua adopció, esta podrà decretar-se immediatament, procedint 
l'audiència a l'interessat amb posterioritat. 

 

Article 34. De les agressions.  

Els animals que hagen causat lesions a una persona o a altre animal, així com els mossegats o 
sospitosos de patir ràbia, han de ser sotmesos a control veterinari, en les dependències del 
qual quedarà internat durant 14 dies. 

El propietari de l'animal agressor té l'obligació de comunicar-ho als serveis sanitaris 
competents en el termini de 24 hores, amb la finalitat d'efectuar el seu control sanitari, així 
com facilitar les dades corresponents de l'animal agressor a la persona agredida, així com als 
seus representants legals, i totes les dades que precisen les autoritats competents, tant referents 
a l'animal agressor com a la persona agredida. 

Transcorregudes 72 hores des de la notificació oficial al propietari, si no ha complit el 
disposat anteriorment, l'autoritat municipal adoptarà les mesures oportunes i iniciarà els 
tràmits procedents per a dur a efecte l'internament de l'animal, així com per a exigir les 
responsabilitats a les quals haja lloc. A petició del propietari, i amb un informe previ 
favorable dels serveis veterinaris competents, l'observació de l'animal podrà realitzar-se en el 
domicili de l'amo, sempre que l'animal estiga degudament documentat. 

Les despeses que s'originen per la retenció i control dels animals seran satisfets pels seus 
propietaris. 

 Si l'animal agressor fora dels denominats abandonats, els serveis municipals o les persones 
agredides, si poden realitzar-ho, procediran a la seua captura i internament en el centre 
d'acollida concertat, procedint-se a l'observació de l'animal per un veterinari. 

 
Disposició addicional primera.- Sol·licitud de la llicència de tinença d'animals potencialment 
perillosos. 
Els actuals propietaris d'animals declarats per la present reglament com potencialment 
perillosos hauran de sol·licitar la llicència a què es referix este reglament en el termini dels 
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tres mesos següents a la seua entrada en vigor. Transcorregut el dit termini sense que 
s'haguera complit amb esta obligació l'Ajuntament procedirà a la imposició de les sancions 
previstes. 
 
Disposició addicional segona.- Sobre les declaracions de nuclis zoològics. 
 
Els establiments de venda, cria, manteniment temporal d'animals, centres de recollida o 
ensinistrament que es troben ubicats en el terme de Benifairó de la Valldigna, en el termini 
dels tres mesos següents a l'entrada en vigor d'este reglament, hauran de presentar en 
l'Ajuntament la certificació acreditativa d'haver obtingut la declaració de nucli zoològic per la 
Generalitat Valenciana. Transcorregut el dit termini sense que s'haguera complit amb esta 
obligació l'Ajuntament procedirà a la imposició de les sancions previstes. 
 
Disposició addicional tercera.-De la retirada dels animals a què es referix l'article 5.2. 
 
Des de l'entrada en vigor de la present reglament es concedix un termini de tres mesos als 
propietaris d'animals situats en el nucli urbà, nuclis de vivendes, o en zones classificades pel 
planejament general com de sòl urbà residencial, i considerats no domèstics, de ramaderia o 
de corral, quadra o estable a què es referix l'article 5.2, perquè es procedisca el seu trasllat als 
establiments a què es referix el dit article. Transcorregut el dit termini sense que s'haguera 
complit amb esta obligació l'Ajuntament dictarà quantes ordres d'execució subsidiària estime 
procedents, de conformitat amb el que disposa la present reglament i sense perjuí de la 
imposició de les sancions que corresponga. 
 
 Disposicions finals, 
 
Primera.- En tot el no previst en el present reglament respecte a la Tinença d’animals en 
general i en particular els potencialment perillosos, caldrà ajustar-se al que establix la 
legislació de règim local en quant que li siga d’aplicació. 
L'Ajuntament podrà dictar totes les resolucions que siguen necessàries per a l'aplicació i 
desenvolupament del present reglament. 
 
Segona.-Entrada en vigor. 
El present reglament entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament el seu text en el 
«Butlletí Oficial» de la província i transcorregut el termini de quinze dies previst en l'article 
65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, començant a aplicar-se a partir de la finalització 
d’aquest termini, continuant vigent fins que s'acorde la seua modificació o derogació. 
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         DILIGENCIA.-  Per  fer  constar que aquest Reglament Municipal de la tinença 

d’animals de companyia i dels potencialment perillosos de Benifairó de la Valldigna,  
ha estat  aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 05 de març  de 2012, 
acord elevat a definitiu per Decret de l’Alcaldia de data 08 de maig de 2012.  

Tanmateix es fa constar que aquest Reglament Municipal de la tinença d’animals de 
companyia i dels potencialment perillosos de Benifairó de la Valldigna,  ha estat  
publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 118 de data 18 de maig de 
2012, Certifique. 

 
                     Benifairo de la Valldigna, 22 de maig de 2012 
                                                  El Secretari 
 
 
 
 
 

                                 Salvador Casanova Ferrer 
  


