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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ D'ANIMALS. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
 
En la societat actual, el respecte i el reconeixement dels drets dels animals ha 
de ser fonament de la construcció d'una convivència harmònica en l'entorn 
humà. 
 
El dinàmic desenvolupament de les nostres ciutats ha de permetre la integració 
de la tradicional presència dels animals amb l'entramat urbanístic i social, i 
també amb l'evolució de les modes, els interessos i les necessitats que 
incorporen noves aptituds i noves espècies en l’àmbit domèstic. 
 
És la mateixa comunitat la que ens demana garantir l'adequada tinença i 
l'adequat manteniment dels animals en el nostre entorn, a més de la regulació 
dels factors higiènics, sanitaris, econòmics, mediambientals, de seguretat 
ciutadana i de convivència veïnal, de forma pròxima i d'acord amb les 
característiques especifiques del municipi. 
 
D'acord amb això, l'Ajuntament de Meliana ha elaborat i ha aprovat una 
ordenança de tinença i protecció d'animals que recull els 
principis bàsics de respecte, defensa, protecció, seguretat, higiene i salubritat 
dels animals en relació amb les persones, que s'articula com segueix a 
continuació: 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 1. Objecte 
 
És objecte de la present ordenança, en l'àmbit de les competències d'esta 
entitat local, la regulació de la tinença d'animals de qualsevol espècie i raça en 
el terme municipal de Meliana, amb independència que els animals estiguen 
empadronats o registrats en este terme municipal i siga quin siga el lloc de 
residència dels seus amos o posseïdors. 
 
D'esta forma, es facilita un espai comú de convivència ciutadana en el qual el 
legítim dret de posseir estos animals resulta compatible amb les condicions 
necessàries de seguretat, salubritat i tranquil·litat a les quals tenen dret la resta 
dels ciutadans. Darrere d'esta finalitat es disposen una sèrie de mesures de 
control i d'intervenció administrativa que inclouen, per descomptat, algunes 
mesures de caràcter punitiu que es consideren totalment imprescindibles per a 
establir una situació de mínima normalitat. 
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Article 2. Ámbit de competència i d'aplicació 
 
L'àmbit de competència de la present ordenança regula: 
 

a) Tota persona física o jurídica que sota qualsevol títol tinga relació amb 
els animals. 

 
b) La convivència dels animals en l'entorn humà. 

 
c) Les associacions protectores d'animals i semblants. 

 
d) Els locals, establiments i anàlegs que, per la seua finalitat o la seua 

activitat, tinguen els animals per objecte. 
 
Tot allò que disposa la present ordenança s'aplicarà amb independència que la 
relació amb els animals siga de forma permanent, ocasional o accidental. 
 
L'àmbit territorial de l'ordenança és tot el terme municipal de Meliana. 
 
Àmbit d'aplicació: 
 
1. L'ordenança s'aplicarà als animals de companyia i als animals 
potencialment perillosos que es troben al terme municipal de 
Meliana, amb independència que estiguen o no empadronats o registrats en el 
terme municipal i quin siga el lloc de residència dels seus amos o posseïdors. 
 
2. Es consideren animals de companyia tots els artròpodes, els amfibis, els 
peixos, els rèptils, les aus i els mamífers la comercialització o tinença dels 
quals no siga prohibida per la normativa vigent, que es crien i reproduïxen amb 
la finalitat de viure amb les persones amb fins educatius, socials o lúdics sense 
intenció lucrativa. 
 
3. Es consideren animals potencialment perillosos aquells a què es referix 
l'article 52 de la present ordenança. 
 
4. L'ordenança també s'aplica als animals d'explotació que estiguen en zona 
urbanitzable del municipi de Meliana. 
 
5. Es consideren animals d'explotació els que no són animals de companyia i 
són mantinguts per les persones amb objectius lucratius i/o productius. 
 
6. L'ordenança també s'aplica als bous d'espectacles taurins. 
 
7. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació de l’ordenança els animals 
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d'experimentació, la protecció dels quals estiga regulada per la normativa 
espanyola o europea. 

 
Article 3. Règim jurídic 
 
La tinença d'animals referida en esta ordenança es regularà, en tot el que no hi 
estiga previst, pel que disposa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció 
d'animals de companyia, de la Generalitat Valenciana, desenvolupada pel 
Decret 158/1996, de 13 d'agost, per l'Ordre 1996, de 25 de setembre, sobre el 
sistema d'identificació dels animals de companyia, de la Conselleria 
d'Agricultura i Medi Ambient, i per la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de 
protecció contra la contaminació acústica, de la Generalitat Valenciana. La 
tinença d'animals potencialment perillosos es regirà, en tot el que no dispose 
esta ordenança, pel que establix la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, desenrotllada pel 
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, i pel Decret 145/2000, de 26 de 
setembre, pel qual es regula la tinença d'animals potencialment perillosos a la 
Comunitat Valenciana. 
 
CAPÍTOL 2. PROHIBICIONS 
 
Article 4 
 
El sacrifici dels animals, amb sofriments físics o psíquics, sense necessitat o 
causa justificada. 
 
Article 5 
 
Maltractar els animals o sotmetre'ls a qualsevol pràctica que els puga produir 
danys o patiments innecessaris o injustificats.  
 
Article 6 
 
Abandonar-los. 
 
Article 7 
 
Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic i sanitari 
o inadequades per a la pràctica de les atencions i cures necessàries d'acord 
amb les seues necessitats etològiques, segons la raça o l'espècie. 
 
Article 8 
 
Practicar-los mutilacions, excepte aquelles que siguen controlades pels 
veterinaris. 
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Article 9 
 
No subministrar-los l'alimentació necessària per al seu normal 
desenvolupament. 
 
Article 10 
 
Fer donació d'animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de 
compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta de la transacció 
onerosa d'animals. 
 
Article 11 
 
Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que 
puguen ocasionar-los sofriments, trastorns greus que alteren el seu 
desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte els controlats pels 
veterinaris en cas de necessitat. 
 
Article 12 
 
Vendre'ls o donar-los per a l'experimentació a laboratoris o clíniques sense el 
compliment de les garanties previstes en la normativa vigent. 
 
Article 13 
 
Vendre'ls o donar-los a menors de 18 anys i a incapacitats sense l'autorització 
de qui tinga la seua pàtria potestat o la seua custòdia.  
 
Article 14 
 
Exercir la seua venda ambulant. La cria i comercialització dels animals estarà 
emparada per les llicències i els permisos corresponents. 
 
Article 15 
 
La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i 
altres activitats que impliquen crueltat o maltractament, que puguen ocasionar-
los la mort o patiments o fer-los objecte de tractaments antinaturals o vexatoris. 
 
Article 16 
 
Es prohibix la tinença d'animals en llocs on no es puga exercir l'atenció i 
vigilància adequades. 
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Article 17 
 
L'assistència sanitària als animals per persones no facultades per a fer-ho, 
segons la legislació vigent. 
 
Article 18 
 
Es prohibix l'abandó i l'enterrament d'animals morts en sol urbà i no urbà. 
 
Article 19 
 
L'Ajuntament podrà decomissar els animals si hi ha indicis de maltractament o 
tortura; si presenten símptomes d'agressió física o de desnutrició o si es troben 
en instal·lacions indegudes; ací com si s'ha diagnosticat que patixen malalties 
transmissibles a les persones, siga per sotmetre'ls a un tractament curatiu 
adequat o per a sacrificar-los, si fóra necessari. 
 
 
CAPÍTOL 3. TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA EN HABITATGES 
PARTICULARS 
 
Article 20. Manteniment 
 
1.   Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia que es troben en 
habitatges particulars, tant si es destinen a residències habituals com no i tant 
si s'ubiquen en zones urbanes o urbanitzables com no, hauran d'albergar-los 
en instal·lacions adequades, mantenir-los en bones condicions higièniques i 
sanitàries i realitzar qualsevol tractament preventiu declarat obligatori, així com 
prendre totes les mesures que siguen necessàries per tal d'evitar riscos i 
molèsties. 
 
En cas que els veïns formulen protestes sobre qualsevol molèstia que 
provoquen els animals, la Policia Local —acompanyada pel cap local de 
Sanitat, si es referiren a qüestions higièniques o sanitàries— es presentaran en 
el lloc dels fets i emetran el corresponent informe. Si les molèsties resulten ser 
certes, es demanarà als propietaris que adopten les mesures correctores que 
es consideren pertinents. En cas de persistir les molèsties denunciades es 
podrà acordar la confiscació deis animals en la forma prevista per esta 
ordenança, sense perjudici de les sancions que puguen correspondre, de 
conformitat amb el que disposa l'article 65 d'esta ordenança. 
 
2.      Els propietaris o posseïdors dels animals hauran de complir amb els 
processos de vacunació, identificació i tractaments obligatoris que siguen 
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decretats per l'Estat, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament. En cas 
d'incompliment d'esta obligació, o quan es detecte en els animals malalties 
transmissibles a les persones, la Corporació municipal podrà decretar l’ 
internament o l’internament de l'animal perquè siga tractat o perquè es 
sacrifiqués, si fóra necessari o convenient, sense perjudici de les sancions que 
puguen correspondre als propietaris o posseïdors dels animals, de conformitat 
amb el que disposa l'article 65 de la present ordenança. 
 
Així mateix, estaran obligats a declarar al facultatiu sanitari competent, el més 
aviat possible, l'aparició de qualsevol símptoma que denotes l'existència d'una 
malaltia contagiosa o transmissible a les persones. 
 
3.    Els propietaris o posseïdors d'animals en el nucli urbà, en les 
urbanitzacions o en zones del municipi classificades pel pla general com a sòl 
urbà d'ús residencial, hauran d'adoptar les mesures necessàries per impedir 
que els animals embruten les vies i els espais públics. 
 
4.        El posseïdor d'un animal i, subsidiàriament, el seu propietari, serà 
responsable dels danys que ocasiones, d'acord amb la legislació aplicable al 
cas 
 
5. Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia estan obligats a 
declarar-ne la possessió, d'acord amb el que dicta la Llei 4/1994 sobre 
Protecció d'Animals de Companyia. També hauran d'identificar-los, segons es 
deriva de l'Ordre 1996, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura i 
Medi Ambient. 
 
6. Els posseïdors de gossos hauran d'inscriure'ls en el cens municipal en 
qualsevol circumstància. 
 
7. Tot aquell que adquirisca un gos, o n'estiga en possessió d'un, haurà de 
complir, a més del que establix la present ordenança, la legislació autonòmica 
sobre protecció d'animals de companyia o qualsevol altra anàloga i, si no hi ha 
legislació autonòmica, l'estatal que hi siga d'aplicació. L'Ajuntament haurà de 
vetllar perquè la legislació es complisca. 
 
8. Els porters, conserges, guardes o encarregats de finques urbanes o 
rústiques hauran de facilitar a l'autoritat municipal que així ho requerisca els 
antecedents i les dades que coneguen sobre l'existència de gossos en els llocs 
on presten servei. 
 
Article 21. Prohibicions 
 
1. Als habitatges del nucli urbà, d'urbanitzacions o de zones qualificades 
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pel planejament general vigent com a urbanes d'ús residencial, no es podran 
tenir altres animals que no siguen gossos, gats, aus, peixos en peixeres, en 
llacs menuts o en fonts destinades a l'ornamentació i a la decoració dels 
habitatges; o altres mamífers d'una grandària menuda que habitualment es 
consideren animals de companyia (tortugues, hàmsters, etc.). 
 
En qualsevol cas, quan es tracte de gossos, el seu nombre per habitatge situat 
en el nucli urbà o en urbanització no podrà superar el de tres. Si es tracta de 
gats, no es podrà superar el de tres. Si són cavalls, no podran ser-ne més de 
tres; de pollastres, 6; de gallines, 6; d’ànecs, 6; de titots, 6; de conilles, 2, i de 
conills, 1, més l'engreixament de les cries. En cas que es supere la quantitat 
esmentada, el propietari haurà de sol·licitar i obtenir la declaració de la 
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de nucli zoològic. 
 
El punt anterior queda supeditat a la presa de les mesures higièniques, 
sanitàries, de salubritat, d'ornament públic i de protecció mediambiental 
adequades. 
 
2. Es prohibix la tinença d'animals d'explotació, de ramaderia, quadra o 

corral al nucli urbà, urbanitzacions o zones classificades pel planejament 
general com a sòl urbà residencial, encara que la finalitat no siga mercantil, 
sinó merament lúdica o d'oci, a excepció deis animals assenyalats en el punt 
anterior i en la quantia esmentada. 
 
En cas que els propietaris dels animals, als quals es referixen els paràgrafs 
anteriors, incompliren les mesures que es decreten a efectes d'evacuar-los i de 
dipositar-los en establiments adequats, l'Ajuntament podrà dictar ordre 
d'execució subsidiària per fer efectiu el compliment d'allò que disposa esta 
ordenança. 
 
3. La tinença d'un nombre mes gran d'animals o la tinença de qualsevol 

altre animal pertanyent a una espècie distinta de les enumerades en els 
paràgrafs primer i segon d'este article, requerirà que els seus propietaris o 
posseïdors obtinguen el consentiment exprés de l'Ajuntament. Per a 
aconseguir-ho, hauran de presentar en el Registre d'Entrada Municipal una 
sol·licitud com la que es troba en l'annex VII de la present ordenança. 
En la tramitació de l'expedient es requerirà l'informe del cap local de Sanitat i es 
donarà audiència a la Junta de Propietaris —si l'habitatge es troba ubicat en 
una finca en règim de propietat horitzontal— o a l'organisme que la substituisca 
—si es tracta d'urbanitzacions—. Les al·legacions que presenten es 
traslladaran a la persona que haja fet la sol·licitud perquè al·legue el que 
considere convenient per a exercir el seu dret i es dictarà resolució expressa. 
Si, transcorreguts dos mesos des de la presentació de la sol·licitud, no 
s'haguera dictat resolució expressa, s'entendrà desestimada. 
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4. Es prohibix la permanència continuada d'animals a les terrasses dels 
edificis i, per tant, el propietari podrà ser sancionat per este motiu. Així mateix, 
es prohibeix que els animals embruten les zones comunitàries dels edificis. 
 
CAPÍTOL 4. NUCLIS ZOOLÓGICS 
 
Article 22. Àmbit d'aplicació 
 

S'entén per nucli zoològic tot aquell centre o establiment dedicat a la cria, la 
venda, el manteniment temporal i la recollida d’animals de companyia. 
 
Article 23. Obligacions 
 

1. Estar en possessió de la declaració de nucli zoològic de la Generalitat 
Valenciana i inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat 
Valenciana, que depèn de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. 
 
2.        Estar en possessió de la corresponent llicència municipal d'activitats o, 

en cas de no requerir-la legalment, acreditar, per mitjà de certificat municipal, el 
compliment de les condicions sanitàries i d'allotjament exigides en els articles 
següents, a més dels articles 4, 5 i 6 del Decret 158/1996, de 13 d'agost. 
 
3.        Tenir bones condicions higièniques i sanitàries, adequades a les 

necessitats etològiques i fisiològiques dels animals que s'alberguen, allotjar-los 
en instal·lacions adequades i realitzar qualsevol tractament preventiu declarat 
obligatori. 
 
4.        Disposar deis serveis d'un veterinari en exercici professional lliure, 

encarregat de vigilar i controlar l'estat físic deis animals i dels tractaments que 
reben. 
 
5.        Declarar al facultatiu sanitari competent, a la major brevetat possible, 

l'existència de qualsevol símptoma que denote l'existència d'una malaltia 
contagiosa o transmissible a l'home. 
 
6.        Disposar de menjar suficient i sa, aigua, llocs per a dormir i personal 

capacitat per a la cura dels animals. 
 
7.        Disposar d’instal·lacions adequades per a evitar el contagi en els casos 
de malaltia o per a vigilar, si escau, els períodes de quarantena. 
 
8.        Portar un llibre de registre de moviments on figuraran les dades relatives 

a les altes i baixes dels animals produïdes en l'establiment, així com l'origen i la 
sena destinació. Si l'animal mor, s'haurà d'anotar el motiu i, si és sacrificat, es 
farà constar el mètode emprat així com el veterinari que controlarà el sacrifici. 
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9.         Les activitats autoritzades podran funcionar únicament d'acord amb les 

espècies i el nombre d'animals que figure en la memòria descriptiva de 
l'activitat. 
 
10. Evitar les molèsties que els animals depositats en l'establiment puguen 

provocar a les persones i els riscos que puguen ocasionar a la salut pública, 
adoptant totes les mesures que siguen necessàries. 
 
11. Evitar els possibles contagis entre els animals que hi residisquen i 

l'animal malalt, així com entre els animals del seu entorn. 
 
12. S'aplicarà el Decret 158/1996, de 13 d'agost, en allò no previst per esta 

ordenança pel que fa a nuclis zoològics. 
 
CAPÍTOL 5. ESTABLIMENTS DE VENDA D'ANIMALS DE COMPANYIA I 
CRIADORS 
 
Article 24. Obligacions 
 
Els establiments oberts al públic, l'objecte dels quals siga la venda i/o la cria 
d'animals de companyia, hauran de complir les obligacions següents: 
 
1.        Estar en possessió de la declaració de nucli zoològic de la Generalitat 

Valenciana i inscrits en el registre de nuclis zoològics de la Comunitat 
Valenciana, que depèn de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. 
 
2.        Vendre els animals des parasitats i lliures de tota malaltia, acreditats 

amb el certificat veterinari corresponent. El certificat veterinari esmentat haurà 
de ser individualitzat quan es tracte de mamífers i d'aus. La validesa del 
document no serà superior a vuit dies. 
 
3.       Col·laboraran amb l'Ajuntament en el cens dels animals que venguen. 

 
4.       L'existència d'un servei veterinari dependent de l'establiment que atorgue 

certificats de salut per a la venda dels animals no eximirà el venedor de 
responsabilitat en cas de malalties en incubació no detectades en el moment 
de la venda. A tal efecte, s'establirà un termini de garantia mínima de 15 dies 
per si hi haguera lesions ocultes o malalties en incubació. 
 
En els casos de les obligacions relacionades expressament amb els animals 
potencialment perillosos, l'Ajuntament podrà confiscar els animals fins que es 
regularitze la situació, sense perjudici de les sancions que puguen 
correspondre-hi. 
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Article 25. Prohibicions 
 
Es prohibix la cria i comercialització d'animals sense les llicències i els 
permisos corresponents. 
 
CAPÍTOL 6. ESTABLIMENTS PER AL MANTENIMENT TEMPORAL 
D'ANIMALS 
 
Article 26. Ámbit d'aplicació 
 
Es consideren establiments de manteniment temporal d'animals les 
residències, les escoles d'ensinistrament, les quadres per a bous d'espectacles 
taurins i la resta d’instal·lacions creades per al manteniment temporal d'animals. 
 
Article 27. Obligacions 
 
Els propietaris d'estos establiments hauran de complir les obligacions següents: 
 

1. Estar en possessió de la declaració de nucli zoològic de la Generalitat 
Valenciana i estar inscrit en el registre de nuclis zoològics de la Comunitat 
Valenciana, que depèn de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. 
 
2. Obtenir dels propietaris dels animals, en el moment de la cessió, una 

fitxa amb l'historial sanitari recent de l'animal. 
 
3. Si un animal s’emmalaltirà, el centre ho comunicarà immediatament al 

seu propietari o responsable, qui podrà donar l'autorització per a un tractament 
veterinari o arreplegar-lo. En cas de malalties greus o si no es localitza el 
propietari, s'adoptaran les mesures sanitàries pertinents. 
 
4. En el (llibre de registre que han de portar per ser nucli zoològic, hauran 

d'afegir les dades personals del propietari de cada un dels exemplars allotjats i 
dels particulars que els recuperen o adopten, respectivament. 

 
Article 28. Prohibicions 
 
Es prohibix l'obertura i el funcionament d'establiments de tinença d'animals amb 
caràcter temporal sense les llicències i els permisos corresponents. 
 
Article 29. Dipòsit temporal d'animals confiscats 
 
En cas que l'Ajuntament, en compliment del que disposa la present ordenança, 
acordarà la confiscació de qualsevol animal, el dipositarà en el Centre 
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d'Acollida Temporal d'Animals amb el qual l'Ajuntament tinga un conveni amb 
esta finalitat. 
 
El dipòsit de qualsevol animal requerirà la immediata comunicació al propietari 
o posseïdor de l'animal de l'establiment on es troba. A més a més, l'establiment 
haurà de comunicar-li que les despeses de trasllat, manteniment o qualsevol 
altra que gènere el dipòsit citat aniran al seu càrrec, i que, en cas que no 
siguen satisfetes, es procedirà al seu cobrament per via de constrenyiment. 
 
Article 30. Colomers 
 
La instal·lació de colomers de coloms esportius o de coloms missatgers i el 
manteniment dels ja existents haurà de comptar amb la autorització prèvia 
municipal, sense perjudici dels preceptes legals corresponents a la seua 
pràctica esportiva. 
 
En tot cas, la llicència esmentada permetrà la instal·lació i el manteniment dels  
colomers exclusivament en aquelles zones o circumscripcions que 
reglamentàriament es determinen. 
 
El propietari del colomer haurà d'adoptar les mesures higièniques i sanitàries 
suficients per a garantir el control de brots epidèmics i les alteracions 
mediambientals. Així mateix, el posseïdor de coloms esportius i, 
subsidiàriament, el seu propietari, serà responsable de les molèsties o els 
danys que puguen ocasionar a les edificacions limítrofs i en l'entorn. 
 
Els serveis municipals podran inspeccionar totes aquelles instal·lacions o 
aquells locals on es preveja la presència de coloms i hauran de fer saber quin 
és el seu estat a les autoritats administratives corresponents. 
 
CAPÍTOL 7. CENTRES D'ARREPLEGADA D'ANIMALS  
 
Article 31. Actuacions 
 
Estos establiments s'encarregaran d'arreplegar i tenir cura dels animals 
abandonats. 
 
Es considera animal abandonat o errant aquell que no porta cap identificació 
referent al seu origen o sobre el seu propietari ni va acompanyat de cap 
persona. 
 
Els animals abandonats seran arreplegats pels serveis municipals i dipositats 
en el Centre d'Acollida Temporal d'Animals. 
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El termini de retenció d'un animal en estos centres, des del moment 
d'arreplegar-lo, serà de 10 dies naturals, com a mínim, transcorreguts els 
quals, l’animal es considerarà abandonat. 
 
Si l'animal porta identificació s'avisarà el propietari qui tindrà, a 
partir d'eixe moment, un termini de 10 dies naturals per a recuperar- 
lo, previ abonament de les despeses que vaja originat la sena atenció i 
manteniment.  
 
Transcorregut el termini esmentat, si no ha comparegut el propietari, s'entendrà 
que l'animal ha estat abandonat, sense perjudici de les infraccions que haja 
pogut cometre el propietari i de les sancions que, per l'abandó citat, puguen 
imposar-se. 
 
Els animals abandonats podran: 
 
1. Ser objecte de donació, una vegada transcorregut el termini establert 

perquè es recuperen. Per a portar a terme l'adopció, l'animal haurà de trobar-se 
desinfectat i identificat degudament. L'adoptant determinarà si vol que l'animal 
siga esterilitzat prèviament. 
 
2. Ser sacrificats. No obstant això, aquest sacrifici es realitzarà quan se n’ 

haja intentat, sense èxit, l'adopció per un nou posseïdor i mai no abans que 
transcórreguen 30 dies des que l'animal haja adquirit la condició d'abandonat. 
 
En cas que s'efectue la donació d'un animal potencialment perillós, per a fer-la 
efectiva es requerirà que el donatari adquirisca, amb caràcter previ al fet, la 
corresponent llicència de tinença d'animals potencialment perillosos i que 
subscriga l’assegurança de responsabilitat civil prevista per la legislació vigent. 
 
Obligacions. 
 

1. Estar en possessió de la declaració de nucli zoològic de la Generalitat 
Valenciana i estar inscrit en el registre de nuclis zoològics de la Comunitat 
Valenciana, que depèn de la Conselleria d'Agricultura i de Medi Ambient. 
2. En el llibre de registre que han de portar per ser nucli zoològic, hauran 

d'afegir les dades personals del propietari de cada un dels exemplars allotjats i 
dels particulars que els recuperen o adopten, respectivament. 
3. Disposar obligatòriament d'un servei veterinari encarregat de la vigilància 

de l'estat físic dels animals residents i responsable d'informar amb periodicitat 
mensual l'Ajuntament sobre la situació en què es troben els animals allotjats. 
4. Comunicar immediatament al propietari de l'animal, si porta identificació, 

que ha estat arreplegat i que disposa d'un termini fixat per prendre'l. 
5. Si un animal ha de ser sacrificat hauran d'utilitzar-se mètodes que 
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impliquen el mínim patiment i que provoquen una pèrdua de consciència 
immediata. 
6. El sacrifici, la desinfecció i la identificació es realitzaran amb la 

supervisió d'un veterinari que serà responsable dels mètodes utilitzats. 
L'esterilització, si escau, haurà de ser realitzada per un veterinari. 

 
Prohibicions. 
 
1.        Donar o transmetre, a títol qualsevol, animals potencialment perillosos a 

persones que manquen de llicència. 
2.        L'obertura i el funcionament d'establiments de tinença d'animals amb 

caràcter temporal sense les llicències ni els permisos corresponents. 
 
 
CAPÍTOL 8. ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA D'ANIMALS 
 
Article 32. Les associacions de protecció i defensa dels animals de 
qualsevol espècie. 
 
Són associacions de protecció i defensa dels animals les associacions sense 
finalitat de lucre legalment constituïdes que tinguen per objectiu principal la 
defensa i la protecció dels animals. 
 
Les associacions de protecció i defensa dels animals podran instar l'Ajuntament 
perquè realitze inspeccions en aquells casos concrets en què existisquen 
indicis d'irregularitats en matèria de defensa, protecció, higiene i salubritat 
animal. 
 
Article 33 
 
Les associacions de protecció i defensa dels animals portaran un llibre de 
registre, degudament emplenat, on figuraran les dades relatives a les altes i 
baixes d'animals i qualsevol altra incidència que exigísquen les normes 
aplicables als nuclis zoològics. 
 
Article 34 
 
Correspon a la Conselleria competent i a l'Ajuntament la comprovació que els 
locals de les societats protectores d'animals reunisquen les condicions 
tècniques, higièniques, sanitàries i de personal exigides per tal d'exercir 
l'activitat i que oferisquen als animals albergats —d'acord amb els imperatius 
biològics de cada espècie— una qualitat de vida acceptable. En cas contrari, es 
durà a terme, previ informe veterinari, la clausura de l'activitat i el sacrifici dels 
animals albergats. 
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CAPÍTOL 9. GOSSOS GUIA 
 
Article 35 
 
1. La persona usuària d'un gos guia haurà de dur en tot moment la 

documentació oficial acreditativa del compliment de les condicions higièniques i 
sanitàries exigides per la legislació en matèria de sanitat canina. 
 
2. Tot usuari de gos guia serà responsable del correcte comportament de 

l'animal així com dels danys que puga ocasionar a tercers i, en tot cas, del 
compliment de les obligacions establides per la Llei 1/98 d'Accessibilitat i 
Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació. 
 
3. De conformitat amb el que establix la normativa vigent, es garantirà 

l'accessibilitat a l'entorn a les persones amb discapacitat que vagen 
acompanyades de gos guia degudament acreditat. Les persones amb el seu 
gos guia podran viatjar en tots els mitjans de transport públics i accedir a tots 
els llocs, allotjaments, establiments, locals, centres hospitalaris públics i privats, 
així com a tots els que siguen d'assistència ambulatòria i a la resta dels espais 
d'ús públic, sense que l’accés del seu gos guia supose cap pagament de suple-
ment o cost addicional. En estos casos no és aplicable el dret d'admissió, 
excepte en actes on la seua presència puga impedir el seu desenvolupament o 
supose greus inconvenients a les altres persones segons es determine 
reglamentàriament. 
 
 
CAPÍTOL 10. TRANSPORT D'ANIMALS 
 
Article 36. Obligacions 
 

1. Els animals hauran de disposar d'espai suficient quan siguen traslladats 
d'un lloc a un altre. El mitjà d'embalatge i de transport haurà de ser concebut 
per a protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climatològiques. 
Hauran de portar, de forma expressa, la indicació de la presència d'animals 
vius. Si són agressius el trasllat s'haurà de fer amb les mesures de seguretat 
necessàries. 
 
2. El transport d'animals potencialment perillosos haurà d'efectuar-se de 

conformitat amb la normativa específica sobre benestar animal i s'hi hauran 
d'adoptar les mesures preventives que les circumstàncies aconsellen pera 
garantir la seguretat de les persones, els béns i els altres animals, durant els 
temps de transport i d'espera de càrrega i descàrrega. 
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3. El transport d'animals en vehicles particulars s'efectuarà de forma que no 
puga ser pertorbada l'acció del conductor i, per tant, que no puga comprometre 
la seguretat del trànsit. Hauran d'anar allotjats en la part posterior del vehicle 
per tal de no molestar el conductor, a qui no podran tenir accés durant el 
trajecte. En cap cas no es tancaran els animals en el maleter del cotxe llevat 
que no es garantisca el pas de l'aire eficaçment, de manera que 
s’impossibilités qualsevol tipus d'intoxicació derivada d'esta situació. 

 
4. Durant el transport i l'espera, els animals seran observats i disposaran 

de l'aigua i l'alimentació adequada. 
 

5. L'habitacle on siguen transportats haurà de mantenir bones condicions 
higièniques i sanitàries, d'acord amb les necessitats fisiològiques i etològiques 
de cada espècie i haurà d'estar desinfectat i desinsectat adequadament. 

 
6. Durant els meses de juny a octubre, els vehicles que alberguen en el seu 

interior algun animal de companyia s'hauran d'estacionar en una zona 
d'ombra, facilitant en tot moment la ventilació de l'habitacle. En tot cas, l'estada 
dels animals domèstics en vehicles estacionats no haurà de sobrepassar les 4 
hores. En cap cas no podrà ser lloc d'alberg permanent. 

 
7. La càrrega i descàrrega dels animals es realitzarà de forma adequada. 

 
8. A més de tot el que s'ha esmentat anteriorment, haurà de complir-se allò 

regulat en l'article 14 del Decret 158/1996, de 13 d'agost. 
9.     En qualsevol cas, es complirà la normativa de la Unió Europea al 
respecte i la derivada dels tractats internacionals, subscrits pel nostre país, 
que siguen d’aplicació. 
 

CAPÍTOL 11. DE LA CIRCULACIÓ I L'ESTADA D'ANIMALS EN LLOCS 
PÚBLICS 
 
Article 37 
 
Es prohibix la circulació per les vies públiques d'aquells gossos que no vagen 
proveïts de la identificació en el cens. Així mateix, hauran d'anar acompanyats i 
conduïts mitjançant cadenes, corretja i amb una persona capacitada per a 
exercir un control efectiu del animal. 
 
Article 38 
 
En qualsevol cas, independentment que l'animal estiga solt o no, el seu 
propietari o acompanyant es considerarà responsable de les actuacions que 
realitze l'animal en relació a allò sancionat en esta ordenança i, pel que fa a tot 
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allò que no ha estat previst, regirà allò establert en les disposicions vigents en 
la matèria. 
 
Article 39 
 
La presència de gossos potencialment perillosos, definits en l'article 52 d'esta 
ordenança, en llocs o espais públics exigirà que la persona que els conduïsca i 
controle siga el titular de la llicència administrativa esmentada en l'article 53 de 
l'ordenança i que la duga amb ell, així com una certificació acreditativa de la 
inscripció de l'animal en el Registre d'Animals Potencialment Perillosos del 
municipi de Meliana. No es podrà dur més d'un gos perillós per persona. 
 
Article 40 
 
En cas de gossos potencialment perillosos serà obligatòria la utilització de 
corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així com d'un boç 
homologat i adequat per a la seua raça. 
 
Article 41 
 
Es prohibix expressament l'entrada de gossos i gats en locals d'espectacles 
públics, esportius i culturals, en les platges o llocs de bany, així com en els llocs 
de despatx o venda de tota classe d'aliments, llevat que es tracte de gossos 
guia. 
 
Així mateix, també es prohibix l'entrada de gossos i gats en els jardins públics 
sempre que no hi haja una zona habilitada per a esta finalitat. 
 
També es prohibix deixar solts els gossos per l'horta, per evitar que entren als 
camps, amb el conseqüent perjudici per a les collites.  
 
Article 42 
 
Es prohibix alimentar els animals en la via pública, els jardins i els locals públics  
perquè poden provocar efectes nocius per a la salut pública, a causa de 
l'increment de l'arribada d'animals abandonats a les zones indicades, 
l'increment de la natalitat en els gats abandonats, l'augment d'insectes pels 
excrements i restes d'aliments, etc. 
 
Article 43 
 
Caldrà evitar que es dipositen els excrements en la via pública, les places, els 
jardins o les zones de jocs infantils. En conseqüència, s'hauran de conduir els 
animals al Pi-pi Can o bé s'hauran de recollir les defecacions i dipositar-les en 
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bosses de plàstic en papereres o contenidors i, a més, s'haurà de netejar la 
part de la via pública que s'haja vist afectada. 
 
Article 44 
 
La pujada o baixada d'animals de companyia en els aparells elevadors es 
procurarà realitzar-la quan no coincidisca amb altres persones, a fi d'evitar les 
molèsties que els animals puguen ocasionar. La mesura serà obligatòria en els 
ascensors d'edificis públics, si així ho exigixen els altres usuaris, Ilevat que es 
tracte de casos com els exposats en l'article 35.3 d'esta ordenança. 
 
Article 45 
 
Amb l'excepció exposada en l'article 35.3, els conductors o encarregats dels 
mitjans de transport públic podran prohibir el trasllat d'animals quan així estiga 
disposat en el seu reglament de prestació del servei o quan consideren que 
poden ocasionar molèsties a la resta dels passatgers. La prohibició haurà 
d'estar convenientment senyalitzada. En cas que s'accepte el trasllat, s'haurà 
de realitzar d'acord amb les condicions d'admissió establides, en transports o 
gàbies homologats i indicant un lloc determinat en el vehicle per a 
l'acomodament de l'animal, sempre que hi haja un lloc específic destinat al seu 
transport. 
 
Article 46 
 
Amb l'excepció exposada en l'article 35.3, els propietaris de tota classe 
d'establiments i locals de pública concurrència podran prohibir, segons el seu 
criteri, l'entrada i la permanència d'animals en particular, de gossos en els seus 
establiments, assenyalant visiblement a l'entrada la prohibició esmentada. 
 
En cas que l'entrada i la permanència estiguen permeses caldrà que els gossos  
estiguen identificats adequadament, subjectes per cadena o corretja i que 
estiguen proveïts del boç corresponent, encara que al local s'hagen previst les 
mesures de seguretat preceptives. Estes condicions podran ser exigibles per a 
altres animals de companyia. L'admissió d'animals en els establiments haurà 
d'anunciar-se en lloc visible en totes les entrades de l'establiment. 
 
No obstant això, l'estada dels animals en els locals queda supeditada al que 
establisca la reglamentació tècnica sanitària que en siga d'aplicació. 
 
Article 47 
 
Es permet la circulació en les estacions d'autobusos i de ferrocarril dels gossos 
que vagen acompanyats dels seus amos, conduïts mitjançant cadena, corretja 
o cordó resistent, en bon estat sanitari proveïts de boç. 
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Article 48 
 
Si el conductor d'un vehicle atropella un animal haurà de comunicar-ho 
immediatament a l'Ajuntament de Meliana. 
 
CAPÍTOL 12. CENS MUNICIPAL 
 
Article 49. Cens de gossos de companyia 
 
L'ajuntament crearà i mantindrà un cens municipal d'animals de companyia 
que, coordinat amb el registre d'àmbit supramunicipal, permeta una identificació 
fàcil de l'animal i del seu propietari. Per a la inscripció en el cens haurà de 
presentar-se a l'Ajuntament la documentació original següent: 

- Certificat del RIVIA. 
- Cartilla sanitària de vacunacions. 

 
1. Hauran de ser inscrits en el cens municipal tots els gossos que 

residisquen en el municipi de Meliana en el termini de tres mesos, des de la 
publicació de la present ordenança. 
 
2. La inscripció es realitzarà dins dels tres mesos següents a l'adquisició de 

l'animal. 
 
3.  Els animals hauran de portar la seua identificació del cens de forma 

permanent. La identificació es realitzarà mitjançant una plaqueta amb el 
número d'expedient que duran en el collar des del moment en què formen part 
del cens. 
 

4. L'obligatorietat de la inscripció també abastarà tots aquells animals que 
una reglamentació posterior a l'aprovació d'esta ordenança considere 
apropiada. 

 
5. Els establiments de cria i venda d'animals, les clíniques veterinàries, les 

associacions protectores i de defensa dels animals i, en general, tot 
professional o entitat legalment constituïda col·laborarà amb l'Ajuntament amb 
l'empadronament dels animals que venguen, tracten o donen. 

 
6. Haurà de comunicar-se al cens municipal la venda, el traspàs, la 

donació, el robatori, la mort o la pèrdua de l'animal dins del termini de 15 dies 
des del moment en què ocòrrega el fet. 

 
7. El cens d'animals de companyia constarà de les dades següents: 
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a. Dades identificadores de l'animal. 
 

- Codi d'identificació. 
 

- Data d' identificació. 
 

- Data de naixement. 
 

- Espècie, raça i sexe. 
 

- Nom. 
 

- Domicili habitual de l'animal. 
 

b. Dades del propietari responsable. 
 

- Nom i cognoms. 
 
- DNI/CIF. 
 
- Domicili i telèfon. 
 

Article 50 
 

Els censos elaborats estaran a disposició de la Regidoria corresponent. Les 
associacions protectores i de defensa d'animals legalment constituïdes podran 
sol·licitar la informació quantitativa continguda en el cens per al 
desenvolupament de les seues activitats, justificant un interès legítim. En tot 
cas, la informació sol·licitada estarà subjecta a la reglamentació vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Article 51 
 
El servei de cens, vigilància, inspecció, autorització per a la tinença d'animals i 
la recollida d'animals abandonats, així com qualsevol servei que origine la 
tinença temporal de l'animal podrà ser objecte d'una taxa fiscal. 
 
CAPÍTOL 13. TINENA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
Article 52. Definició 
 
Es consideren animals potencialment perillosos: 
 
a. Amb caràcter genèric, es consideren animals potencialment perillosos 
tots aquells que pertanyen a la fauna salvatge i són utilitzats com a animals 
domèstics o de companyia i que, amb independència de la seua agressivitat, 
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pertanyen a espècies o races que tenen la capacitat de causar la mort o 
lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses: 
 
- Classes de rèptils: tots el cocodrils, caimans i ofidis verinosos de la resta, 
tots els que superen els dos quilograms de pes actual o en estat adult. 

 
- Artròpodes i peixos: aquells que tinguen una inoculació de verí que obligues 
a l'hospitalització de l'agredit, i la víctima siga una persona no al·lèrgica al 
tòxic. 
 

- Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult. 
 
b. També tindran la qualificació de potencialment perillosos els animals 
domèstics o de companyia que reglamentàriament així 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 la capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres 
animals i danys a les coses. 
 
En referència als gossos, tenen la consideració de potencialment perillosos 
aquells que presenten una o més de les circumstàncies següents: 
 
c. Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos 
que hagen estat notificats o puguen ser demostrats. 
 
d. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac o la defensa. 
 
e. Gossos pertanyents a alguna de les races següents o els seus 
encreuaments de primera generació: 
 
terrier de Staffordshire americà - pit bull terrier 

 
bullmastiff 

 
dòberman pinscher 
 
dog argentí 
 
dog de Bordeus - dog del Tibet 
 
fila brasiler 
 
mastí napolità - gos de presa canari 
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gos de presa mallorquí (ca de bou) – rottweiler 
 
bull terrier - tosu inu (japonès) 
 

 bull terrier 
 
akita inu (japonès) 
 
Els gossos inclosos en els grups c) i d), que no pertanyen a les races del grup 
e), perdran la condició d'agressius després d'un període d'ensinistrament, 
acreditat posteriorment per mitjà d'un certificat expedit per un veterinari 
habilitat. 
 
També s'aplicarà l'article 2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, per a tot 
allò que no estiga previst en esta ordenança.  
 

Article 53. Llicència o autorització 
 
1. La tinença de qualsevol dels animals classificats com potencialment 
perillosos en l'article 52 requerirà l'obtenció prèvia d'una llicència administrativa. 
Esta llicència serà concedida per l'Ajuntament, segons el model normalitzat de 
l'annex VI, si el lloc de residencia del sol·licitant es troba a Meliana o si la 
residència de l'animal estiguera en el terme esmentat, amb independència de 
quina siga la residencia habitual del propietari o posseïdor o del temps que 
l'animal porte en el terme. Quan la llicència haja estat concedida per un altre 
ajuntament, el posseïdor o el propietari de l'animal hauran de fer-ho constar en 
el registre al qual es referix esta Ordenança. 
 
2. La sol·licitud de llicència serà presentada per l'interessat en el Registre 

General de l'Ajuntament de Meliana, prèviament a l'adquisició, possessió o 
custòdia de l'animal, excepte en el cas que la tinença fóra anterior a l'entrada 
en vigor d'esta ordenança o en el supòsit de canvi de residència del seu 
responsable. 
 
Ha de verificar-se el compliment dels requisits següents: 
 
- Ser major d'edat i no estar incapacitat per a proporcionar les atencions 
necessàries a l'animal. 
 
- No haver estat condemnat per delictes de: homicidi, lesions, tortures contra la 
llibertat, la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb 
banda armada i narcotràfic. Així com no haver estat sancionat per infraccions 
en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos. 
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- No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de 
les sancions accessòries de les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 
59/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment 
perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l'obtenció o, si s'escau, la 
renovació de la Ilicència, haver estat sancionat amb la suspensió temporal 
d'esta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió 
anteriorment imposada haja estat complida íntegrament. 
 
- Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals 
potencialment perillosos. L'aptitud psicològica per a la tinença dels animals 
potencialment perillosos serà acreditada mitjançant el corresponent certificat 
atorgat per un psicòleg titulat dins dels tres mesos anteriors a la data de la 
sol·licitud de la llicència administrativa. 
 
El compliment dels requisits establerts en els paràgrafs anteriors s'acreditarà 
mitjançant els certificats negatius expedits pels registres corresponents. La 
capacitat física i l'aptitud psicològica s'acreditaran mitjançant els certificats 
obtinguts, de conformitat amb el que es disposa en els articles 4, 5, 6 i 7 i la 
disposició addicional primera del Reial Decret 287/2002, de 22 de març. 
 

En el cas d'animals de la fauna salvatge previstos en l'annex I del Decret 
145/2000 de la Generalitat Valenciana, l'obtenció de la llicència estarà 
condicionada per la presentació d'una memòria descriptiva on s'analitzen les 
característiques tècniques de les instal·lacions i es garantisca que són 
suficients per a evitar l'eixida i/o la fugida deis animals. Esta memòria haurà 
d'estar subscrita per un tècnic competent en exercici lliure professional. 
 
- Acreditació d'haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil, amb 
una cobertura no inferior a 120.202,42 euros, per la seua responsabilitat 
derivada de danys causats per l'animal, encara que haja estat cedit a un tercer 
perquè en tinga cura. 
 
- La llicència administrativa serà atorgada o renovada, a petició de l'interessat, 
per l’òrgan municipal competent, d'acord amb el que disposa l'article 3 de la 
Llei 50/1999, una vegada verificat el compliment dels requisits establerts en 
l'apartat anterior. 
 
3.      La sol·licitud de la Ilicència s'efectuarà emplenant el model normalitzat 

que es regula en l'annex II d'esta ordenança i en els annexos III, IV i V. Per a 
concedir-la es tramitarà un expedient en el qual, prèviament, se sol·licitaran tots 
els informes que es consideren convenients o es donarà audiència a 
l'interessat. Posteriorment, es dictarà resolució expressa concedint o denegant 
la Ilicència. Si transcorren tres mesos des de la data del registre d'entrada de la 
sol·licitud i no s'ha dictat resolució expressa, s'entendrà que esta ha estat 
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denegada. Pel que fa al procediment de concessió de la llicència, a tots els 
efectes i per a tot allò no previst en esta ordenança, regirà el que disposa la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
4. Una vegada admesa la sol·licitud i vista la documentació presentada, es 

podran realitzar les diligències que es consideren necessàries per tal de 
verificar el compliment dels requisits pel sol·licitant, bé requerint a l'interessat 
l'ampliació, la millora o l'aclariment de la documentació aportada, bé sol-licitant 
informe o dictàmens als veterinaris en exercici lliure de la professió, 
responsables de la salut d'eixe animal. 
 
5. Els serveis municipals podran verificar la idoneïtat de les instal·lacions que 

allotjaran els animals i les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, a més de la 
seua adequació a la normativa vigent. Esta fase podrà ser prèvia a la tramitació 
de la llicència requerida, i de l'informe dependrà la continuació del procediment. 
El facultatiu competent consignarà els resultats de la seua inspecció expedint 
un informe on descriurà la situació de l'immoble i, si s'escau, les mesures de 
seguretat que calga realitzar-hi i el termini per a executar-les. L'informe es 
traslladarà a l'interessat perquè execute o adopte les mesures que s'hi 
consignen i en els termes que s'hi establixen, i es decretarà la suspensió del 
termini per a dictar la resolució fins que no se certifique el seu compliment. 
 
6. Correspon a l'Alcaldia o a l'òrgan delegat, tenint en compte l'expedient 

tramés, resoldre, de forma motivada, la concessió de la llicència. Cada 
llicència expedida serà registrada i dotada d'un número identificatiu. 
 
7. Si es denegara la llicència a un sol·licitant que estiguera en possessió 

d'un animal potencialment perillós, el sol·licitant estarà obligat a entregar-lo 
immediatament en dipòsit a les instal·lacions de recollida d'animals de què 
dispose l'Ajuntament o a l'entitat acreditada per a allotjar-lo. A més a més, 
s'haurà de comunicar a l'Ajuntament el lloc de la seua nova ubicació. En el 
termini de 15 dies des de la seua entrega, el responsable de l'animal haurà de 
comunicar de forma expressa la persona o l'entitat —el titular de la Ilicència 
corresponent— a qui s'entregarà l'animal, previ abonament del cost que haja 
originat l'atenció i el manteniment. 
 
8.  En cap cas no s'atendrà la sol·licitud de la llicència a l'interessat que 

estiga sotmés a un procediment sancionador per infraccions en matèria de 
tinença d'animals, mentre no es dicte resolució ferma. 
 
9. La vigència de la llicència estarà condicionada per la presentació anual 

del justificant de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil 
contractada. En cas de canvi de companyia asseguradora, l'interessat haurà 
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de realitzar la notificació corresponent a l'Ajuntament. També haurà d'adjuntar 
el contracte de la nova assegurança i l'acreditació de la vigència. El nou 
contracte haurà de complir, com a mínim, les condicions exigides per a 
l'anterior. 
 
10. La llicència també perdrà la vigència en el moment en què el seu titular 

deixe de complir qualssevol dels requisits establerts en l'apartat 2 d'este 
article. Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser 
comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies, comptats des de la data en 
què es produïsca, a l’òrgan competent de l'Ajuntament de Meliana. 
 
11. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecte la llicència 

administrativa en vigor, acordada en via judicial o administrativa, constituirà 
motiu per a denegar l'expedició d'una llicència nova o renovada fins que estes 
mesures no s'hagen algat. 
 
12. Les llicencies tindran un termini de vigència de tres anys, transcorreguts 

els quals el seu propietari haurà de sol·licitar una nova llicència, de conformitat 
amb el que disposa el paràgraf segon d'este article. 
 
Article 54. Registre d'animals potencialment perillosos 
 
1. Es crea el Registre d'animals potencialment perillosos de l'Ajuntament de 

Meliana segons les dades incloses en l'annex I. 
 
2. La sol·licitud d'inscripció en el registre esmentat haurà d'efectuar-la el titular 

de la llicència a què es referix l'article anterior dins dels 15 dies següents 
a la data en què s'haja obtingut la corresponent Ilicència administrativa. 

 
3. Si un animal potencialment perillós és traslladat a este municipi amb 

caràcter permanent o per un període superior a tres mesos, el seu 
propietari haurà d'efectuar-ne la inscripció en el registre. 

 
4. Per a la inscripció en el registre s'haurà d'aportar la documentació següent: 

 
- Cartilla sanitària de vacunació antiràbica on s'acredite la situació 
sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o trastorns que el facen 
especialment perillós. 
 
- Còpia de la pòlissa de l’assegurança per responsabilitat civil subscrita i 
de l'últim rebut. 
 
- Certificat original del RIVIA. 
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- Fotocòpia del DNI del propietari. 
 

5. Haurà de comunicar-se al Registre municipal: 
 

- La venda, el traspàs, la donació, el robatori, la mort o la pèrdua de 
l'animal. Informació que haurà de fer-se constar en la seua corresponent 
fitxa de registre. 
 
- El trasllat d'un animal potencialment perillós d'una comunitat autònoma 
a una altra, siga amb caràcter permanent o per un període superior a tres 
mesos. 
 
- 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 del registre de cada animal, que es tancarà amb la 
mort o el sacrifici de l'animal certificat pel veterinari o l'autoritat 
competent. 
 

6. En la fitxa del registre de cada animal es farà constar la cartilla sanitària de 
vacunació antiràbica expedida per l'autoritat competent, que acredite, amb 
periodicitat anual, la situació sanitària de l'animal i la inexistència de malalties 
o trastorns que el facen especialment perillós. 
 
7. Les autoritats responsables del registre notificaran immediatament a les 
autoritats administratives o judicials competents qualsevol incidència que hi 
conste amb l'objectiu de realitzar-ne la valoració i, si escau, adoptar mesures 
cautelars o preventives. L'ús i el tractament de les dades de caràcter personal 
que s’ incloguen en les fitxes del registre es duran a terme d'acord amb el que 
disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal. 
 

L'incompliment per part dels titulars de Ilicències per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos de la seua obligació d'inscriure’ls en el registre 
esmentat serà objecte de la corresponent sanció administrativa, de conformitat 
amb el que disposa esta ordenança i la legislació vigent en la matèria, sense 
perjudici de la possibilitat que l'Ajuntament acorde la confiscació de l'animal fins 
que el seu propietari o posseïdor complisca amb esta obligació. 
 

8. En registrar l'animal potencialment perillós en el municipi de Meliana 
s'emetrà una certificació acreditativa de la inscripció per al posseïdor de la 
llicència a què es referix l'article 53. 

 
Article 55. Obligacions i mesures de seguretat 
 

1.      Els propietaris d'animals declarats potencialment perillosos hauran de 
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formalitzar una assegurança de responsabilitat civil —de quantia no inferior a 
120.202,42 euros—  per a poder respondre de la responsabilitat derivada dels 
danys causats per l'animal, encara que haja estat cedit a un tercer perquè en 
tinga cura. 
 

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 éssers humans i eviten molèsties a la 
població. 
 
En especial, hauran d'observar les mesures següents i les que corresponen al 
capítol 10 d'esta ordenança: 
 
- Els posseïdors de gossos declarats potencialment perillosos hauran 
d'adoptar les mesures necessàries perquè l'animal no puga circular lliurement 
per les vies i els espais públics o privats, així com impedir-los el lliure accés a 
les persones, els animals o les coses que s'hi troben. 

 
- Els animals melosos en l'article 52 apartat e) d'esta ordenança podran estar 
exempts de la conducció amb boç quan acrediten estar ensinistrats i la 
posterior superació d'un test de socialització. No obstant això, esta excepció 
només serà aplicable quan qui passetge el gos siga la persona amb qui es va 
superar el test esmentat. Estes proves hauran de ser renovades anualment i 
es reflectiran en la cartilla sanitària del gos, on s'haurà d'incloure el resultat 
final. 
 
- Els propietaris dels animals esmentats en l'article 52 apartat a) d'esta 
ordenança, no podran exhibir-los ni mantenir-los a la via pública, als locals 
públics diferents dels autoritzats a l'efecte ni a les zones comunes d'edificis 
habitats. Hauran de mantenir-los confinats en tot moment, d'acord amb les 
característiques biològiques de l'espècie de què es tracte. 
 
- Els animals potencialment perillosos que es troben en una finca, casa de 
camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat hauran de 
estar lligats, llevat que es dispose d'un habitacle que haurà de tenir les 
següents característiques, a fi d'evitar que els animals n'isquen i causen 
danys a tercers: 
 
- Les parets i tanques hauran de ser prou altes i consistents i hauran d'estar 
fixades amb l'objectiu de suportar el pes i la pressió de l'animal. 
 

- Les portes de les instal·lacions hauran de ser resistents i efectives com la 
resta de l’entorn i caldrà dissenyar-les de manera que s'evite que els animals 
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pugnen desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. 
 
- El recinte haurà d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertència que hi 
ha gossos d'este tipus. 
 
Article 56. Agressions 
 

1. En cas que es produïsca una agressió a persones o a altres animals 
que els cause ferides de mossegada: 

 
- El propietari, criador o tenidor d'un animal que agredisca a persones o a 
altres animals causant-los ferides de mos serà responsable que l'animal siga 
sotmés a reconeixement d'un veterinari en exercici lliure de la seua professió 
en dues ocasions, dins dels 10 dies següents al de l'agressió. Este 
reconeixement tindrà per objecte comprovar la presència o l'absència de 
símptomes de ràbia en l'animal. 
 
- Esta mesura té la consideració d'obligació sanitària, d'acord amb la Llei 
4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció dels animals de companyia, de la 
Generalitat Valenciana, per la qual cosa el seu incompliment tindrà la 
consideració d'infracció greu. 
 
- Totes les autoritats sanitàries que coneguen l’existència d'una agressió 
provocada per un animal potencialment perillós ho comunicaran 
immediatament a l'Ajuntament, ja que esta informació s’haurà d'afegir en el 
Registre Municipal. 
 
- El veterinari que hi actue emetrà un informe sanitari de l'observació de 
l'animal que s'entregarà al propietari o tenidor de l'animal. A més, haurà 
d'informar al RIVIA de l'observació indicada a conseqüència d'una agressió de 
mossegada. Si l'animal mostrara signes de malaltia infecciosa o contagiosa 
transmesa per l'agressió, informarà immediatament a les autoritats de sanitat 
animal i salut pública de la província. 
 

2. El propietari de l'animal facilitarà a l'Ajuntament una còpia de l'informe 
sanitari de l'observació de l'animal, emès pel veterinari, dins dels 15 dies 
posteriors a l'última observació. 
 
3. Les despeses que s'originen per la retenció i el control dels animals 

seran satisfetes pel seu propietari. 
 

4. Si l'animal agressor fóra dels anomenats abandonats, els serveis 
municipals o les persones agredides, si poden, el capturaran i l'internaran en 
el centre d'arreplegada corresponent. 
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Article 57. Venda i cria 
 

1. Els establiments que es dediquen a la venda i cria hauran de seguir les 
obligacions i prohibicions descrites en el capítol 4 d'esta ordenança. 
 
2. Hauran d'anotar en el llibre de registre les dades següents dels criadors, 

adquirents o propietaris: 
 
- Nom, cognoms o raó social 
 
- NIF o CIF 
 
- Domicili 
 
- Número de registre del nucli zoològic d'origen de l'animal - Raça, edat i 
sexe de l'animal 
 
- Codi d'identificació (microxip o tatuatge) 
 

3. L'animal objecte de venda haurà de tenir actualitzada la cartilla 
sanitària. 
 
4. Hauran de comunicar a l'Ajuntament, a efectes de la seua inscripció en 

el Registre d'Animals Potencialment Perillosos, la venda, el traspàs, el 
robatori, la mort o la pèrdua de l'animal o qualssevol altres incidents produïts 
per estos animals. 

 
5. Existència de llicència vigent per part del venedor. 

 
6. En cas de venda, transmissió o qualsevol altra operació, el transmetent 

haurà d'informar l'adquirent que l'animal pertany a una espècie o raça 
classificada com potencialment perillosa i haurà de complir, a més, les 
obligacions d'esta ordenança i de les disposicions normatives vigents en 
matèria de tinença d'animals potencialment perillosos. 

 
7. Es prohibix vendre’ls a persones que manquen de la Ilicència a què es 

referix l'article 53 d'esta ordenança. 
 
Article 58. Centres d'ensinistrament 
 

1. Es prohibix l'ensinistrament d'animals dirigit exclusivament a 
acréixer-ne i reforçar-ne l'agressivitat en les baralles i l'atac, excepte el 
desenvolupat per les forces i cossos de seguretat de l'estat. 
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2. Els centres d'ensinistrament hauran de complir les seues obligacions i 
estaran subjectes a les mateixes prohibicions que s'establixen en esta 
ordenança per als centres de manteniment temporal d'animals. 

 

3. Les activitats relacionades amb l'ensinistrament de gossos i altres 
animals perillosos només poden realitzar-se en centres o instal·lacions 
legalment autoritzats. 

 
4. Els centres d'ensinistrament d'animals que destinen les seues activitats, 

totalment o en part, als animals potencialment perillosos a què es referix esta 
ordenança, hauran de comptar amb ensinistradors que disposen del certificat 
de capacitació expedit i homologat per la Generalitat Valenciana. 

 
Article 59. Esterilització 
 
1. L'esterilització dels animals podrà efectuar-se de forma voluntària a petició 

del titular o tenidor de l'animal o, si escau, obligatòriament per manament o 
resolució de les autoritats administratives o les autoritats judicials i haurà de 
ser, en tot cas, inscrita en la fitxa corresponent del Registre de l'animal. 
 
2. En els casos de transmissió de la titularitat, el transmetent dels animals 

haurà de subministrar al comprador o receptor el certificat veterinari dels 
animals que hagen estat esterilitzats, si és procedent. 
 
3. El certificat d'esterilització haurà d'acreditar que esta operació ha estat 

efectuada amb supervisió veterinària, anestesia prèvia i amb les degudes 
garanties que no va causar dolor o patiment innecessari a l'animal. 
 
Article 60.- Excepcions 
 
Quan les circumstàncies així ho aconsellen, podran establir-se excepcions en 
el compliment de determinades obligacions pels propietaris en casos de: 
 

a. Organismes públics o privats que utilitzen estos animals amb una funció 
social (gossos pigall o guia). 

 
b. Explotacions agràries que utilitzen gossos de guàrdia, defensa i maneig de 

bestiar (gossos pastors). 
 
c. Proves de treball i esportives amb la finalitat de seleccionar els exemplars 

que hi participen, que estiguen autoritzades i supervisades per l'autoritat 
competent, amb exclusió deis exercicis per a baralles i atac (competicions). 
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Article 61. Clubs de races i associacions de criadors 
 
1. Els clubs de races i d'associacions de criadors oficialment reconeguts 

per a portar els llibres genealògics hauran d'exigir, en el marc dels seus 
reglaments, les proves de socialització corresponents a cada raça, a fi que 
només siguen admesos per a la reproducció aquells animals que superen eixes 
proves satisfactòriament, en el sentit de no manifestar agressivitat i, al contrari, 
demostrar les qualitats necessàries perquè convisquen òptimament en la socie-
tat. 
 

2. En les exposicions de races canines quedaran exclosos de participar 
aquells animals que demostren actituds agressives o perilloses. Quedarà 
constància d'estes incidències en els registres a què es referix l'article 39 d'esta 
ordenança per part de les entitats organitzadores. 
 
CAPÍTOL 14. ZOOLÒGICS, AQUARIS, OCELLERIES, NUCLIS DE RÉPTILS 
I SIMILARS 
 
Article 62 
 
Com qualsevol centre d'acollida d'animals, estos establiments hauran de ser 
declarats nuclis zoològics per la Generalitat Valenciana i hauran de complir la 
resta de les condicions enumerades en els articles anteriors, com a requisit 
imprescindible per al seu funcionament. 
 
Article 63 
 
S'entén per parc zoològic tot establiment permanent on es mantinguen animals 
vius d'espècies silvestres perquè siguen exposats al públic, durant set o més 
dies l'any, però no els circs, les botigues d'animals ni els establiments que 
preveu expressament la legislació. 
 
Article 64 
 

Les úniques funcions que tindran els zoològics que s'establisquen 
en el terme municipal de Meliana seran l'educativa, d'investigació i de 
conservació de les espècies.  
 

La funció educativa se centrarà a reflectir la vida de l'animal en el seu medi 
natural; es rebutjarà la mera exposició pública en recintes més o menys 
tancats. 
 
No podran utilitzar-se els animals en activitats comercials com la fotografia, la 
venda de menjar per a estos o la venda de les seues restes. 
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Article 65 
 
Tot parc zoològic haurà de comptar amb una autorització per al seu 
funcionament. Abans de concedir una autorització, denegar-la, ampliar-ne la 
durada o modificar-la significativament, l'autoritat competent haurà d'efectuar 
una inspecció per determinar el compliment o l'incompliment de les condicions 
de l'autorització. 
 
CAPÍTOL 15. ANIMALS SILVESTRES 
 
Article 66 
 
La tinença, el comerç i l'exhibició d'aquells animals de la fauna autòctona 
procedents d'instal·lacions autoritzades per a la cria en captivitat amb finalitats 
comercials requerirà de la possessió del certificat acreditatiu d'este extrem. 
 
Si es tractara d’espècies protegides pel conveni CITES es requerirà la 
possessió del certificat CITES. 
 
Article 67 
 
En relació amb la fauna al·lòctona, se'n prohibix la caça, la tinença, la 
dissecació, el comerç, el tràfic i l'exhibició pública, melosos els ous, les cries, 
els propàguls o les restes de les espècies declarades protegides pels tractats i 
convenis internacionals subscrits per Espanya i per les disposicions de la 
Comunitat Europea. 
 
Únicament se'n podrà permetre la tinença, el comerç i l'exhibició pública en els 
supòsits expressament previstos en les normes citades en el paràgraf anterior.  
 
En els casos esmentats s'haurà de posseir, per a cada animal, la 
documentació següent: 
 
- Certificat internacional d'entrada. 
 
- Certificat CITES, expedit en la duana per la Direcció General de Comerç 
Exterior. 
 
Article 68 
 
L'estada dels animals en habitatges està sotmesa a les condicions següents: 
l'estat sanitari, que no s'atempte contra la higiene i la salut públiques, que els 
animals no causen molèsties als veïns i que disposen d'un allotjament correcte, 
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d'acord amb els seus imperatius biològics. 
 
En tots els casos, s'haurà de comptar amb l'informe favorable dels serveis 
veterinaris municipals o dels serveis designats per l'Ajuntament a l'efecte. 
 
En el supòsit que l'informe siga negatiu s'actuarà d'acord amb el que establix 
l'article 19 d'esta ordenança. 
 
Article 69 
 
Així mateix, s'hauran d'observar les disposicions zoo sanitàries de caràcter 
general i totes aquelles que, en cas de declaració d'epizoòties, i amb caràcter 
preventiu dicten les autoritats competents. 

 
CAPÍTOL 16. DELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
Article 70 
 
Correspon a l'ajuntament l'arreplegada i la retenció d'animals abandonats. 
Amb esta finalitat, es disposarà de personal capacitat i d’instal·lacions 
adequades o es podrà concertar la realització d'este servei amb la conselleria 
competent, amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment 
constituïdes que ho sol·liciten o amb altres entitats autoritzades per a eixa 
finalitat per la conselleria esmentada. 
 
Article 71 
 
També correspon a l'Ajuntament vigilar i inspeccionar els establiments de cria, 
venda i guarda d'animals de companyia. 
 
Article 72 
 
En els casos de declaració d'epizoòties, els propietaris d'animals de 
companyia compliran les disposicions preventives que dicten les autoritats 
competents. 
 
Els gossos hauran de ser vacunats periòdicament contra la ràbia, en les dates 
fixades a l'efecte, així com contra qualsevol malaltia que consideren 
necessària les autoritats sanitàries competents. L'obligatorietat de la vacunació 
abastarà també tots aquells animals que una reglamentació posterior a 
l'aprovació d'esta ordenança així ho determine. 
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Article 73 
 
Correspon a l'ajuntament la gestió de les accions profilàctiques. L'oposició del 
titular podrà ser causa de la retirada de l'animal. Es tindran especialment en 
compte les circumstàncies d'aquells animals que presenten clars antecedents 
d'agressivitat. 
 
Article 74 
 
L'autoritat municipal disposarà, previ informe dels serveis veterinaris, el 
sacrifici, sense cap indemnització, d'aquells animals als quals s'haguera 
diagnosticat la ràbia o una altra malaltia que siga d'especial gravetat per a 
l'home o per a qualsevol altre animal i quan les circumstàncies així ho 
aconsellen. 
 
CAPÍTOL 17. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
INFRACCIONS 
 
Article 75. De les infraccions 
 
Es considerarà infracció tota vulneració deis preceptes establerts en esta 
ordenança. Estes infraccions seran objecte de sanció administrativa d'acord 
amb el procediment sancionador legalment establit en les disposicions legals 
vigents que s'apliquen en cada cas i el procediment sancionador que esta 
ordenança establix. 
 
Article 76. Infraccions lleus 
 
Seran infraccions lleus: 
 

1. La possessió de gossos que no apareguen en el cens municipal. 
 
2. No disposar d'arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de 

vacunació o tractament obligatori o que estiguen incomplets. 
 

3. El transport d'animals amb vulneració dels requisits establits en l'article 
22 d'esta ordenança. 
 

4. La venda o donació dels animals a menors de 18 anys o a incapacitats, 
sense l'autorització dels qui en tinguen la pàtria potestat o la custòdia. 
 

5. Circular amb animals solts per vies i espais públics, amb o sense collar. 
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6. No adoptar les mesures necessàries per a impedir que els animals de 
companyia embruten les voreres, els carrers o qualsevol recinte públic. 

 
7. La presència d'animals en tot tipus de locals destinats a la fabricació, la 

venda, l'emmagatzemament, el transport o la manipulació d'aliments. 
8. No adoptar les mesures oportunes per evitar que els animals, per 

qualsevol circumstància i d'una manera freqüent, provoquen molèsties al 
veïnat. 

 
9. No senyalitzar les instal·lacions que alberguen gossos potencialment 

perillosos. 
 

10.   La tinença d'un nombre d'animals superior a l'establit en esta ordenança 
sense l'autorització pertinent. 
 

11.     L'enterrament d'animals morts en sòl urbà i no urbà. 
 
12.      L'incompliment de qualssevol de les obligacions establides en la Llei 

4/1994 i en la Llei 50/1999, i no compreses entre les greus o molt greus. 
 
Article 77. Infraccions greus 
 

Seran infraccions greus: 
 

1. La donació d'animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o 
regal de compensació per altres activitats de naturalesa distinta de la 
transacció onerosa d'animals. 
 
2.        El manteniment d'animals sense alimentació o en instal·lacions 
indegudes des del punt de vista higiènic, sanitari inadequades per a la pràctica 
de les cures i l'atenció necessàries d'acord amb les seues necessitats 
etològiques, segons raça i espècie. 
 
3.         La no vacunació o l'incompliment dels calendaris de vacunació 
corresponents, així com la no realització dels tractaments obligatoris. Tindrà 
esta consideració el fet de no sotmetre a reconeixement veterinari un animal, o 
no complir les condicions requerides quan haja estat causant d'agressió a 
persones o animals, incomplint la normativa vigent. 
 
4.         L'incompliment, per part dels establiments de manteniment temporal 
d'animals, cria o venda, de qualssevol de les obligacions previstes en esta 
ordenança. 
 
5.         La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament 
o patiment, sense autorització prèvia de l'òrgan competent. 
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6. La no inscripció dels gossos potencialment perillosos en el Registre 
municipal de gossos potencialment perillosos. 

 
7. L'incompliment de l'obligació d'identificar els animals en la forma 

prevista en l'Ordre de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria d'Agricultura 
i Medi Ambient, per la qual es regula el sistema d'identificació d'animals de 
companyia. 
 
8. La tinença, al nucli urbà, els nuclis d'habitatges o les zones classificades 

pel planejament general com a sòl urbà o residencial, d'animals considerats 
d'explotació. 

 
9. L'incompliment de les mesures de seguretat establides per a les 

instal·lacions que alberguen gossos potencialment perillosos. 
 
10. La realització d'activitats d'ensinistrament sense acreditació professional 
oficial. 

 
11. Portar els gossos deslligats i sense boc, si escau, per les vies públiques, 
les parts comunes d'immobles col·lectius i els llocs i espais públics en general. 

 
12. Subministrar un gos potencialment perillós a persones menors d'edat o 
privades judicialment o governativa de la tinença. 

 
13. Deixar solt un animal potencialment perillós o no adoptar les mesures 
necessàries per evitar que s’escapés o s’extraviés. 

 
14. El transport d'animals potencialment perillosos amb vulneració del que 
disposa esta ordenança. 

 
15. 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 esta ordenança, així com el 
subministrament d'informació inexacta o de documentació falsa. 

 
16. La reiteració de tres infraccions lleus que hagen estat sancionades en el 
període d'un any. 
 
Article 78. Infraccions molt greus 
 
Seran infraccions molt greus: 
 

1.      El sacrifici d'animals provocat amb patiments físics o psíquics, sense 
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necessitat o causa justificada, o amb tècniques diferents de les autoritzades 
per la legislació vigent. 
 
2.       Maltractar els animals o sotmetre'ls a qualsevol pràctica que els puga 
produir danys o patiments innecessaris o injustificats. 
 
3.       L'abandó dels animals potencialment perillosos, de qualsevol espècie, 
melosos els gossos. S'entén per animal abandonat tant aquell que vaja 
preceptivament identificat, com el que no porte cap identificació sobre el seu 
origen o propietari, sempre que no vaja acompanyat de cap persona. 
 
4.        La filmació d'escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment 
d'animals quan el dany no és simulat. 
 
5.        L'esterilització, la pràctica de mutilacions o el sacrifici d'animals sense 
control veterinari. 
 
6.       La venda ambulant d'animals. 
 
7.        La cria i comercialització d'animals sense les llicències i els permisos 
necessaris. 
 
8.        Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen 
substàncies que puguen ocasionar-los patiments, trastorns greus que n'alteren 
el desenvolupament fisiològic natural o que els provoquen la mort, excepte els 
controlats per veterinaris en cas de necessitat. 
 
9.         L'incompliment per part del propietari o el posseïdor de l'animal de 
mantenir-lo en bones condicions higièniques i sanitàries, albergar-lo en 
instal·lacions adequades i realitzar qualsevol tractament preventiu declarat 
obligatori. L'incompliment de declarar al facultatiu sanitari competent, amb la 
major brevetat possible, l'existència de qualsevol símptoma que denotes 
l'existència d'una malaltia contagiosa o transmissible a les persones. 
 
10. La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes 
populars i altres activitats que suposen crueltat o maltractament i que pugnen 
ocasionar-los la mort, patiments o fer-los objecte de tractes antinaturals o 
vexatoris.  
 
En este supòsit, per imposar la sanció corresponent, s’aplicarà el que disposa 
la Llei 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats 
Recreatives. 
 
11. L'organització, la participació o la celebració de concursos, exercicis, 
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exhibicions o espectacles d'animals potencialment perillosos destinats a 
demostrar l'agressivitat dels animals. 
 
12. La incitació d'animals a escometre contra les persones o altres animals. 
Exceptuant els gossos de la policia. 
 
13. L'assistència sanitaria als animals realitzada per persones sense la facultat 
corresponent segons el que establix la legislació vigent. 
 
14. Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
 
15. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment 
perillós a qui manqués de la llicència corresponent. 
 
16. Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades amb els animals 
declarats potencialment perillosos. 
 
17. Ensinistrar animals per tal d'activar-ne l'agressivitat o amb finalitats 
prohibides. 
 
18. Ensinistrar animals potencialment perillosos sense el certificat de 
capacitació per a fer-ho. 
 
19. La comissió de tres infraccions greus que hagueren estat sancionades en 
un any. 
 
 
SANCIONS 
 
Article 79. Sancions per molèsties al veïnat. 
 
Els propietaris d'animals que, per qualsevol circumstància i d'una manera 
freqüent, produïsquen molèsties al veïnat sense que es prenguen les mesures 
oportunes pera evitar-ho, seran sancionats amb multes d'entre 30,05 euros i 
300,50 euros. En cas de reincidència, l'autoritat competent els podrà confiscar 
els animals, als quals donarà la destinació que considere 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 hi haja hagut una advertència prèvia de l'autoritat competent 
perquè s'adopten les mesures tendents a evitar les molèsties, estes no 
s'hagen adoptat o, tot i adoptar-les, no hagen sigut suficients per evitar les 
molèsties denunciades. 
 



OG 7 

 

Ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals. 

 

 
39

S'entendrà que hi ha reincidència quan en el període d'un any s'hagen 
sancionat dos o més vegades les conductes descrites en este article. 
 
Perquè les denúncies siguen efectives s'hauran de presentar, amb l'acord 
previ de la junta de propietaris, en cas que els animals es troben albergats en 
edificis en règim de propietat horitzontal. En cas que ho estiguen en 
urbanitzacions o en qualsevol tipus d'habitatge unifamiliar aïllat, la denúncia 
haurà d'interposar-la qualsevol veí. 
 
Article 80. Sancions per infraccions comeses per animals de companyia o 
qualsevol animal que no siga declarat potencialment perillós. 
 
1.     Les infraccions regulades en esta ordenança que es cometen respecte a 
animals de companyia o qualsevol animal que no siga declarat potencialment 
perillós, se sancionaran amb multes que aniran des de 30,05 euros fins a 
18.030,36 euros. 

- Infraccions lleus, des de 30,05 euros fins a 601,01 euros. 
 

- Infraccions greus, des de 601,02 euros fins a 6.010,12 euros. 
 

- Infraccions molt greus, des de 6.010,13 euros fins a 18.030,36 euros. 
 

2.      La resolució sancionadora podrà acordar, a més, la confiscació o la 
incautació dels animals objecte de la infracció. 
 

En cas que s'adopte esta sanció accessòria o que s'acorde com a mesura 
cautelar o com a conseqüència d'una ordre d'execució subsidiària, les 
despeses de manteniment i de transport, així com la resta de les despeses 
ocasionades pels animals, qualsevol que siga la seua naturalesa, seran a 
càrrec del propietari i tenidor de l'animal sol·lidàriament. 

 
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 a greus o molt greus podrà 
comportar la prohibició d'adquirir altres animals en un termini comprés entre 
un i deu anys. 

 
Article 81. 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: 
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- La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció 
comesa. 
 
- L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
 
- La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions, així com la 
negligència o la intencionalitat de l'infractor. 
 

Article 82 
 
No adoptar les mesures necessàries per tal d'impedir que els animals de 
companyia embruten les voreres se sancionarà amb una multa de 150,25 
euros, la primera vegada. 
 
La conducta anterior, quan l'animal embrute les zones de jocs o jardins on 
acudixen xiquets, encara que siga sense la presència d'estos, se sancionarà 
amb una multa de 601,01 euros, la primera vegada. 
 
Article 83. Sancions per infraccions comeses per la tinença d'animals 
potencialment perillosos. 
 
Les infraccions tipificades en esta ordenança respecte a gossos o animals 
potencialment perillosos seran sancionades amb multes que aniran des de 
150,25 euros fins a 15.025,30 euros: 

- Infraccions lleus, des de 150,25 euros fins a 300,51 euros. 
 
- Infraccions greus, des de 300,51 euros fins a 2.404,05 euros. 
 
- Infraccions molt greus, des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros. 
 

Les infraccions tipificades expressament en relació a gossos o animals 
potencialment perillosos podran portar aparellades com a sancions 
accessòries la confiscació, el decomís, l'esterilització o el sacrifici deis 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 de l'ensinistrador. 
 
Article 84. Denunciants 
 

1.       Tota persona natural o jurídica podrà denunciar davant l'ajuntament 
qualsevol infracció d'esta ordenança. Si resultara temeràriament injustificada, 
les despeses que origine la inspecció aniran a càrrec del denunciant. 
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2.        En el supòsit que l'activitat inspectora faça necessària l'entrada a locals 
o establiments, els propietaris i els usuaris de qualsevol dels edificis, 
establiments o instal·lacions afectats hauran de permetre les inspeccions i 
comprovacions assenyalades en esta ordenança. 

 
3.        Una vegada comprovat l'incompliment que disposa esta ordenança, la 
Corporació Municipal proposarà les mesures correctores que corresponguen i 
resoldrà la denúncia en el termini de 10 dies. Les infraccions dels preceptes 
d'esta ordenança seran sancionades per l'alcalde segons la proposta dels 
serveis d'inspecció que pertoquen, els quals instruiran els expedients 
corresponents. La competència per a la imposició de sancions correspondrà 
a l'alcalde i la instrucció dels expedients al regidor de Medi Ambient o al 
membre de la Corporació que es determine. No obstant això, les autoritats 
locals podran remetre a la Generalitat Valenciana les actuacions practicades 
a fi que esta exercisca la competència sancionadora si ho considera 
convenient. 

 
Article 85. Responsables 
 
Es considerarà responsable de la infracció qui, per acció o omissió, haja 
participat en la seua realització, el propietari o tenidor dels animals o, si 
escau, el titular de l'establiment, local o mitjà de transport en el qual es 
produïsquen els fets i, en este últim supòsit, a més, l'encarregat del transport. 
 
La responsabilitat administrativa prevista en este article s'entendrà sense 
perjudici del que s'exigisca en via penal o civil i de l'eventual indemnització de 
danys i perjudicis que puguen correspondre al sancionat. 
 
En cas que les infraccions puguen ser constitutives de delicte o falta, l'alcalde 
podrà acordar la confiscació de l'animal fins que l'autoritat judicial dictamine, i 
haurà de traslladar immediatament els fets a l'autoritat jurisdiccional 
competent. 
 
Article 86. 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 publiques i del procediment administratiu comú, 
així com en el Reial Decret 1.398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el 
reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora. 

 
Concretament, hauran de respectar-se: 
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- La garantia de separació entre la fase instructora i la sancionadora, 
encomanant-les a organismes diferents. 
 
- Els principis i les disposicions que ambdues normatives atribuïxen al 
presumpte responsable. 
 
- La motivació de la resolució. 
 
L'òrgan competent per a resoldre podrà adoptar en qualsevol moment, per 
mitjà d'acord motivat, les mesures provisionals que considere necessàries per 
a assegurar l'eficàcia de la resolució que puga recaure i el bon fi del 
procediment, a més d'evitar el manteniment dels efectes de la infracció i 
assegurar els interessos generals. 
 
Entre les mesures provisionals que podran adoptar-se es troba la confiscació 
de l'animal; el dipòsit en el Centre d'Acollida Temporal d'Animals amb el qual 
l'Ajuntament tinga un conveni per a esta finalitat, al qual hauran d'abonar les  
despeses que ocasionen; o la clausura temporal en l'establiment fins que es 
resolga el procediment sancionador iniciat. Davant de qualsevol dubte que es 
plantege, es donarà compte al jutjat corresponent als efectes oportuns. En tot 
cas, estes mesures s'ajustaran a la intensitat, la proporcionalitat i les 
necessitats dels objectius que es pretenga garantir en cada supòsit concret. 
 
Per a l'adopció de les mesures cautelars s'haurà de donar audiència a 
l'interessat en un termini de cinc dies naturals a l'efecte que formule les 
al·legacions que considere convenients. No obstant això, quan l'adopció de la 
mesura cautelar s'estime de tan gran importància que no puga demorar-se la 
seua adopció, podrà decretar-se immediatament, i posteriorment es realitzarà 
l'audiència a l'interessat. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Disposició addicional primera. Sol·licitud de la llicència de tinença d'animals 
potencialment perillosos. 
 
Els actuals propietaris d'animals declarats per esta ordenança com a 
potencialment perillosos hauran de sol·licitar la llicència a què es referix 
l'article 53, en el termini de tres mesos, a partir de l'entrada en vigor. 
Transcorregut este termini sense que s'haja complit esta obligació, 
l'Ajuntament imposarà les sancions previstes. 
 
Disposició addicional segona. Sobre les declaracions de nuclis zoològics 
 
Els establiments de venda, cria, manteniment temporal d'animals i els centres 
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d'arreplegada o d'ensinistrament que es troben ubicats en el terme municipal 
de Meliana, en el termini dels tres mesos següents a l'entrada en vigor d'esta 
ordenança, hauran de presentar en l'Ajuntament el certificat acreditatiu 
d'haver obtingut la declaració de nucli zoològic expedit per la Generalitat 
Valenciana.  
 
Transcorregut el termini esmentat sense que s'haja complit amb esta 
obligació, l'Ajuntament imposarà les sancions previstes. 
 
Disposició addicional tercera. Sobre el Col·legi Oficial de Veterinaris 
 
Atesa la convenient participació de tot el col·lectiu veterinari en el 
desenrotllament i la vigilància del que establix esta ordenança, el Col·legi 
Oficial de Veterinaris de la província de València podrà ser considerat òrgan 
consultor en totes aquelles activitats relacionades en esta normativa. 
 

Disposició addicional quarta. Sobre les competències d'esta ordenança 
 
De conformitat amb allò previst en l'article 21, apartats 1 i 3, de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, les competències d'esta ordenança 
atribuïdes a l'Alcaldia podran ser delegades. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÓRIES 
 
Disposició transitòria primera. Sobre el control sanitari 
 
A fi d'establir un control sanitari millor, tots els posseïdors de gossos o gats 
estan obligats a obtenir, prèvia desparasitació i vacunació de l'animal, la 
cartilla sanitària corresponent en el termini de tres mesos. 
 
Disposició transitòria segona. Sobre els actuals propietaris d'animals 
d'explotació 
 
Els propietaris d'explotacions menudes d'animals d'explotació nuclis 
d'habitatges o en zones classificades pel planejament general com a sòl urbà, 
disposaran d'un termini de dos anys, comptadors a partir de l'endemà de 
l'entrada en vigor d'esta ordenança, per a fer cessar i desmantellar estes 
explotacions de qualsevol ubicació que es trobe en el nucli urbà, en els nuclis 
d'habitatges o en zones classificades pel planejament general com a sòl urbà. 
 
 
 
 
 



OG 7 

 

Ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals. 

 

 
44

DISPOSICIONS FINALS 
 
Disposició final primera. Entrada en vigor 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985 Reguladora 
de les Bases de Règim Local, esta ordenança entrarà en vigor una vegada 
haja estat publicat el seu text integre en el Butlletí Oficial de la Província i haja 
transcorregut el termini establit en l'article 65.2 de la llei esmentada, i 
romandrà en vigor fins que no es produïsca modificació o derogació expressa. 
 
Disposició final segona 
 
L'Alcaldia resta facultada per a dictar totes les ordres o instruccions que 
siguen necessàries per a garantir la interpretació, el desenvolupament i 
l'aplicació adequats d'esta ordenança. 
 
ANNEX I 
 
REGISTRE D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
A) Dades del propietari o posseïdor: 
 
Nom i cognoms o raó social 
 
DNI / CIF 
 
Domicili 
 
Títol o activitat per la qual està en possessió de l'animal (propietari, criador, 
tenidor, importador, etc.) 
 
En cas que siga nucli zoològic: 
 
- Número de llicència 
 
En cas que siga ensinistrador: 
 
- Certificat de capacitació 
 
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: (mostrar-ne l'original i la còpia) 
 
 
Companyia asseguradora 
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Número de la pòlissa 
 
Risc cobert 
 
Data de formalització de la pòlissa 
 
Pròrrogues 
 
B) Dades de l'animal 
 
1. Dades identificadores 

 
Tipus d'animal, raça i sexe 
 
Color 
 
Nom 
 
Data de naixement o adquisició 
 
Codi d'identificació (certificat del RIVIA original) 
 
Forma d'adquisició 
 
2.      Lloc habitual de residència 
 

Conviu habitualment amb persones? 
 
3.      Finalitats a què es destina: (guarda o vigilància, companyia, protecció, 

defensa, maneig de bestiar, caga, etc.) 
 
4. Ensinistrament 

 
Nom de l'ensinistrador o el centre d'ensinistrament 

 
Domicili 
 
5. Cartilla sanitaria de vacunació 

 
 
C) Incidències 
 

1. Esterilització (sí o no) 
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2. Venda (nom i domicili del nou propietari) 
 
3. Traspàs o donació (nom i domicili del nou propietari) 
 
4. Robatori (denúncia del robatori) 
 
5. Extraviament o pèrdua (denúncia de l'extraviament o pèrdua) 
 
6. Incidents causats per l'animal al llarg de la seua vida: (declarats pel 
sol·licitant de la inscripció, coneguts per l'Ajuntament a través d'autoritats 
administratives o judicials o per denúncia de particulars) 

 
ANNEX II 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS 
 
En/Na major d'edat, amb domicili al c. / pl. / av..... de Meliana 
(l'Horta), amb DNI ..., telèfon..., propietari/ària / posseïdor/a ('), d'un animal 
declarat potencialment perillós per pertànyer a l'espècie / la raça ... 
 
Exposa: Que, de conformitat amb el que disposa l'article 53 de l'Ordenança 
reguladora de la tinença i protecció d'animals, a l'efecte d'obtenir la llicència 
prevista, aporta la documentació següent(2): 
 
Fotocòpia DNI 
 
Declaració jurada de no trobar-se incapacitat per a proporcionar les atencions 
necessàries a l'animal 
 
Certificat d'antecedents penals 
 
Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions en matèria de 
tinença d'animals potencialment perillosos 
 
Declaració jurada de no haver estat privat judicialment o governativa de la 
tinença d'animals potencialment perillosos 
 
 
Certificat d'aptitud psicològica (3) 
 
Còpia de la pòlissa d'assegurança subscrita per un import mínim 
de 120.202,42 euros de responsabilitat civil pels danys que els 
animals puguen ocasionar a tercers i presentació de l'últim rebut. 
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Per tot això, 
 
Sol·licita: que es dicte resolució expressa concedint-li la llicència per a la 
tinença d'animals potencialment perillosos, entenent que transcorregut un mes 
després de la presentació d'esta sol·licitud sense obtenir resolució expressa, 
esta sol·licitud s'entendrà denegada. 
 
Signat: 
 
Meliana, ..., de / d'... de ... 
 

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MELIANA 
 
Aclariments: 
 
(1) Cal ratllar la paraula que no pertoque. En cas que siga la mateixa persona 
qui té la condició de propietari i la de posseïdor, no s'haurà de ratllar cap 
paraula. 
(2) Haurà de marcar-se amb una X el requadre corresponent a la 

documentació que es presenta. La presentació de tota la documentació serà 
imprescindible per a l'obtenció, si escau, de la llicència. 
 
(2) El certificat d'aptitud psicològica haurà d'efectuar-se de conformitat amb els 
criteris de l'article 5 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març. 
 
ANNEX III 
 
DECLARACIÓ JURADA DE NO HAVER ESTAT SANCIONAT PER 
INFRACCIONS EN MATÈRIA DE TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS 
 
Jo, amb DNI ... i domicili a Meliana, al c. / pl. / av. manifeste, sota la meua 
responsabilitat i a l'efecte d'obtenir la llicència per a la tinença d'un animal 
potencialment perillós, que no he estat sancionat/da per infracció de cap 
classe en referència a la tinença d'animals potencialment perillosos. 
 
Signat: 
 
Meliana, ... de /d', de ... 
 
Nota: esta administració adverteix que en cas d’incórrer en falsedat sobre el 
que s'ha manifestat anteriorment, s'haurà d'atendre al que preveu la legislació 
administrativa i/o penal en estos casos. 
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ANNEX IV 
 
DECLARACIÓ JURADA DE NO HAVER ESTAT PRIVAT JUDICIALMENT O 
GOVERNATIVA DE LA TINENA D'ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS 
 

Jo,amb DNI... i domicili a Meliana, al c. /pl. / av..., manifeste, 
sota la meua responsabilitat i a l'efecte d'obtenir la llicència per a la tinença d'un 
animal potencialment perillós, que no he estat sancionat/da per infracció de cap 
classe en referència a la tinença d'animals potencialment perillosos. 
 
Signat: 
 
Nota: esta administració adverteix que en cas d’incórrer en falsedat sobre el 
que s'ha manifestat anteriorment, s'atendrà al que preveu la legislació 
administrativa i/o penal en estos casos. 
 
ANNEX V 
 
DECLARACIÓ JURADA DE NO TROBAR-SE INCAPACITAT PER A 
PROPORCIONAR LES ATENCIONS NECESSÀRIES A L'ANIMAL 
 
Jo, amb DNI... i domicili a Meliana, al c. / pl. / av. manifeste sota la meua 
responsabilitat i a l'efecte d'obtenir la llicència per a la tinença d'un animal 
potencialment perillós, que estic capacitat/ da per a proporcionar les atencions 
necessàries per al benestar de l'animal. 
 
Signat: 
 
Meliana, ... de /d' ... de ... 
 
Nota: esta administració adverteix que en cas d’incórrer en falsedat sobre el 
que s'ha manifestat anteriorment, s'atendrà al que preveu la legislació 
administrativa i/o penal en estos casos. 
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ANNEX VI 
 
MODEL DE LLICÉNCIA PER A LA TINENA D'ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS 
 
Ajuntament de Meliana 
 
Regidoria de Medi Ambient 
 
(Escut de l'Ajuntament) 
 
Llicència Municipal 
 
S'autoritza el Sr. / la Sra..., amb NIFamb domicili al c. / pl. /av. amb la tinença 
de l'animal potencialment perillós de les característiques següents: 
 
 
Espècie 
animal 

Raça Nom Sexe Data de naixement 

     

Color Codi d'identificació RIVIA Finalitat 
   

 
 
El secretar i,Vist i plau, l'alcalde ... 
 
Meliana, ... de / d' ... de ... 
 
Nota: esta llicència haurà de renovar-se abans que transcórreguen tres anys. 
 
ANNEX VII 
 
SOL·LICITUD DE TINENÇA D'ANIMALS EN ZONA URBANA DIFERENT A 
LA PREVISTA EN L'ARTICLE 19.3 D'ESTA ORDENANÇA 
 
En /Na major d'edat, amb domicili al c. / pl. / av... de Meliana (l'Horta), amb DNI 
..., telèfon..., de conformitat amb el que preveu l'article 5 de l'Ordenança 
reguladora de la tinença i protecció d'animals, 

 
Expose: que desitge: 
Augmentar el nombre màxim de gossos/gats (cal ratllar el que no pertoque) 
permesos per la citada ordenança fins a un total de ... Obtenir el permís de la 
tinença dels animals que apareixen a continuació i que són diferents dels 
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previstos amb caràcter enumeratiu en l'ordenança esmentada: 
 
Per tot això: 
 
Sol·licite: que es dicte resolució expressa de concessió de la llicència per a la 
tinença d'animals diferents dels previstos en l'article 19.3 de l'ordenança citada 
i/o augmentar el nombre d'animals permesos per l’ordenança esmentada 
entenent que, si transcorre un mes des de la presentació d'esta sol·licitud 
sense haver obtingut resolució expressa, esta sol·licitud s’entendrà denegada. 
 
Signat: 
 
Meliana,de/d'... de ... 
 
L'alcalde de l'Ajuntament de Meliana. 
 
Contra la present ordenança, en el termini de dos mesos, comptadors des de 
la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, els interessats 
podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
segons el que disposen els articles 10.1.b), 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i 107.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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