Magnífic Ajuntament de Borriana
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS

Article 1. Objecte
L'objecte de la present Ordenança és la regulació, en l'àmbit de les competències
d'aquesta entitat local, de la tinença d'animals potencialment perillosos, per a fer-la
compatible amb la seguretat de les persones, béns i altres animals, en el marc del que
s'estableix en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos; en la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat
Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia, i en el Decret 145/2000, de 26
de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la
tinença d'animals potencialment perillosos, que la desplega.
Article 2. Àmbit d'aplicació
La present ordenança és aplicable en tot el terme municipal d'aquesta entitat local, a
tota persona física o jurídica que, en virtut de qualsevol títol, tinga sota la seua
custòdia un animal qualificat de potencialment perillós.
Article 3. Definició
Es consideren animals potencialment perillosos tots els que, sent utilitzats com a
animals domèstics, de companyia o de vigilància, amb independència de la seua
agressivitat o de l'espècie o raça a què pertanguen, es troben almenys en algun dels
supòsits següents:
a) Animals pertanyents a la fauna salvatge, que per les seues característiques tinguen
capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les
coses.
b) Animals amb antecedents d'agressions o violència amb persones o altres animals.
c) Animals ensinistrats en la defensa o atac.
d) Els gossos pertanyents a una tipologia racial, que, pel seu caràcter agressiu,
grandària o potència de mandíbula, tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les
persones o a altres animals i danys a les coses.
En particular es consideren inclosos en aquesta categoria els gossos que, sent de raça
pura o nascuts d'encreuaments interracials entre qualsevol d'aquests i amb qualsevol
d'altres gossos, pertanguen a alguna de les races següents: terrier de Staffordshire
americà, bull terrier de Staffordshire, gos de presa mallorquí, fila brasiler, gos de presa
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canari, bullmastiff, pit bull terrier americà, rottweiler, bull terrier, dog de Bordeus, tosa
inu (japonés), dog argentí, dòberman, mastí napolità.
Article 4. Llicència
1. La tinença d'animals potencialment perillosos per persones que residisquen o que
exercisquen una activitat de comerç o ensinistrament en aquesta entitat local requereix
la prèvia obtenció de llicència municipal.
2. La sol·licitud de llicència ha de ser presentada per la persona interessada en el
Registre General de l'Ajuntament, prèviament a l'adquisició, possessió o custòdia de
l'animal, llevat que la seua tinença fóra anterior a l'entrada en vigor de la present
Ordenança o en els supòsits de canvi de residència del seu responsable.
Juntament amb la sol·licitud, en la qual s'ha d'identificar clarament l'animal per a la
tinença del qual es requereix la llicència, la persona interessada ha de presentar la
següent documentació, en original o còpia autenticada:
a) Document nacional d'identitat, passaport o targeta d'estranger de la persona
sol·licitant, quan es tracte de persones físiques o empresaris individuals, o del
representant legal, quan es tracte de persones jurídiques.
b) Escriptura de poder de representació suficient, si s'actua en representació d'una
altra persona.
c) Escriptura de constitució d'entitat jurídica i número d'identificació fiscal.
d) Declaració jurada de no trobar-se incapacitat per a proporcionar les atencions
necessàries a l'animal.
e) Certificat d'antecedents penals, en el qual figure que no ha tingut condemna per
delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat, integritat moral, llibertat sexual i
la salut pública.
f) Declaració jurada de no haver rebut cap sanció per infraccions en matèria de tinença
d'animals potencialment perillosos.
g) Declaració jurada de no haver estat privat/ada judicialment o governativament de la
tinença dels esmentats animals.
h) Certificat d'aptitud psicològica (ha d'efectuar-se de conformitat amb els criteris del
DSM-IV, i s'hi ha d'acreditar que la persona no té tendències cap a conductes
delictives, agressives o antisocials).
i) Còpia de la pòlissa d'assegurança subscrita per import mínim de 20.000.000 de
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pessetes (120.202,42 euros), de responsabilitat civil pels danys que a tercers
pogueren ocasionar els animals.
j) Fotocòpia d'inscripció de l'animal en el RIVIA.
k) Fotocòpia de la cartilla sanitària actualitzada.
En cas de persones, establiments o associacions dedicats a l'ensinistrament, cria,
venda, residència o manteniment temporal d'animals, a més d'acreditar la llicència
municipal d'activitat corresponent s'ha d'adjuntar en cada cas:
1.- Certificat de capacitació com a ensinistrador caní, expedit per la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret
145/2000, de la Generalitat Valenciana.
2.- Certificat de declaració i registre de nucli zoològic, en cas de titulars d'establiments
dedicats a cria o venda d'animals, residència, escola d'ensinistrament, albergs i altres
instal·lacions per al manteniment temporal d'animals.
En cas dels animals de la fauna salvatge previstos en l'annex I del Decret 145/2000,
cal presentar una memòria descriptiva en què s'analitzen les característiques
tècniques de les instal·lacions i es garantisca que són suficients per a evitar l'eixida i/o
fugida dels animals. L'esmentada memòria ha d'estar subscrita per una persona
tècnica competent en exercici lliure professional.
3.- Admesa la sol·licitud i a la vista de la documentació presentada, l'òrgan competent
per a resoldre pot realitzar totes les diligències que estime necessàries amb vista a
verificar el compliment dels requisits per la persona sol·licitant, bé requerint a la
persona interessada l'ampliació, millora o aclariment de la documentació aportada, o
bé sol·licitant informes o dictàmens a les persones tècniques tècnics o organismes
competents en cada cas.
4.- S'ha de comprovar la idoneïtat i seguretat dels locals o habitatges que han
d'albergar els animals de la fauna salvatge previstos en l'annex I del Decret 145/2000,
del Govern Valencià, mitjançant la supervisió dels serveis tècnics de l'Ajuntament. El
facultatiu competent ha de consignar els resultats de la seua inspecció expedint un
informe que descriga la situació de l'immoble i, si escau, les mesures de seguretat que
siga necessari adoptar en aquest i el termini per a la seua execució. L'esmentat
informe cal traslladar-lo a la persona interessada perquè execute les obres
necessàries o adopte les mesures consignades en l'informe tècnic, en el termini que
en aquest s'establisca, i cal decretar la suspensió del termini per a dictar la resolució
fins que se'n certifique el compliment.
5.- Correspon a l'Alcaldia, a la vista de l'expedient tramitat, resoldre, de forma
motivada, sobre la concessió o denegació de la llicència. L'esmentada resolució ha de
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notificar-se a la persona interessada en el termini màxim d'un mes, comptador des de
la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el Registre de l'Ajuntament. Cada
llicència expedida ha de ser registrada i dotada d'un número identificatiu.
6.- Si es denegara la llicència a una persona sol·licitant que estiguera en possessió
d'un animal potencialment perillós, en la mateixa resolució denegatòria s'ha d'acordar
l'obligació de la persona tenidora d'entregar-lo immediatament en dipòsit a les
instal·lacions de recollida d'animals abandonats de què dispose l'Ajuntament. En el
termini de 15 dies des de la seua entrega, el responsable de l'animal ha de comunicar
de forma expressa la persona o entitat, titular en tot cas de la llicència corresponent, a
la qual s'ha de fer entrega de l'animal, previ abonament de les despeses que haja
originat la seua atenció i manteniment. Transcorregut l'esmentat termini sense que el
propietari efectue cap comunicació, l'Ajuntament ha de donar a l'animal el tractament
corresponent a un animal abandonat.
7.- La llicència administrativa per a la possessió d'animals perillosos ha de renovar-se
abans de transcorreguts tres anys des de la data de l'expedició.
Article 5. Registres
1.- Sense perjudici del funcionament d'altres registres o censos municipals d'animals
de companyia, aquest Ajuntament ha de disposar d'un registre especial destinat a la
inscripció de tots els animals potencialment perillosos que residisquen en aquest
municipi.
2.- Incumbeix als titulars de les llicències regulades en l'article anterior l'obligació de
sol·licitar la inscripció en el Registre d'animals potencialment perillosos d'aquest
municipi, dels animals que es troben sota la seua custòdia, dins dels quinze dies
següents a la data en què haja obtingut la corresponent llicència de l'Administració
competent, o bé, en idèntic termini, des que es troben sota la seua custòdia animals
d'obligada inscripció.
Així mateix, en el termini màxim de 15 dies, els responsables d'animals inscrits en el
Registre han de comunicar qualsevol canvi de residència permanent o per més de tres
mesos, l'esterilització, malaltia o mort de l'animal, així com qualsevol incidència
ressenyable en relació amb el comportament o situació de l'animal, sense perjudici
que l'Administració, d'ofici, practique l'anotació de les circumstàncies que tinga
coneixement pels seus mitjans, per comunicació d'altres autoritats o per denúncia de
particulars.
3.- En el Registre municipal d'animals potencialment perillosos, que s'ha de classificar
per espècies, cal fer constar les dades següents:
A) Dades personals de la persona tenidora:
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- Nom i cognoms o raó social.
- DNI o CIF.
- Domicili.
- Títol o activitat per la qual està en possessió de l'animal (propietari/ària, criador/a,
tenidor/a, importador/a, etc.).
- Número de llicència, data d'expedició i validesa.
B) Dades de l'animal:
a) Dades identificatives:
- Tipus d'animal i raça.
- Nom.
- Data de naixement.
- Sexe.
- Color.
- Signes particulars (taques, marques, cicatrius, etc.)
- Codis d'identificació animal (companyia, guarda o vigilància; protecció, defensa,
maneig de bestiar, caça, etc.).
C) Incidències:
a) Qualsevol incident produït per l'animal al llarg de la seua vida, ja siguen declarats
per la persona sol·licitant de la inscripció o coneguts per l'Ajuntament a través
d'autoritats administratives o judicials, o per denúncia de particulars.
b) Comunicacions presentades per les entitats organitzadores d'exposicions de races
canines sobre exclusió de l'animal per demostrar actituds agressives o perilloses.
c) Comunicacions rebudes sobre la venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua
de l'animal, indicant-ne, si escau, el nom del nou tenidor.
d) Comunicacions rebudes sobre el trasllat de l'animal a una altra comunitat autònoma,
siga amb caràcter permanent o per període superior a tres mesos.
e) Certificat de sanitat animal expedit per l'autoritat competent, que acredite, amb
periodicitat anual, la situació sanitària de l'animal i la inexistència de malalties o
trastorns que el facen especialment perillós, amb indicació de l'autoritat que l'expedeix.
f) Tipus d'ensinistrament rebut per l'animal i identificació de l'ensinistrador.
g) L'esterilització de l'animal, amb indicació de si és voluntària, a petició del titular o
tenidor de l'animal, o obligatòria, amb indicació de l'autoritat administrativa o judicial
que va dictar el mandat o resolució; així com el nom del veterinari que la va practicar.
h) Mort de l'animal, ja siga natural o per sacrifici certificat per veterinari o autoritat
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competent, amb indicació, en ambdós casos, de les causes que la van provocar. Amb
la mort de l'animal s'ha de procedir a tancar la seua fitxa del Registre.
4.- Totes les altes, baixes o incidències que s'inscriguen en el Registre municipal han
de ser immediatament comunicades al Registre informàtic valencià d'identificació
animal (RIVIA). Tot això sense perjudici que es notifique immediatament qualsevol
incidència o capítol de violència que conste en el Registre per a la seua valoració i, si
escau, adopció de les mesures cautelars o preventives que s'estimen necessàries.
Article 6. Obligacions en matèria de seguretat ciutadana i higienicosanitàries
Els propietaris, criadors o tenidors tenen les obligacions següents respecte dels
animals potencialment perillosos que es troben sota la seua custòdia:
1.- Mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries i amb les cures i
atencions necessàries d'acord amb les necessitats fisiològiques i característiques
pròpies de l'espècie o raça de l'animal.
2.- El seu transport ha d'efectuar-se de conformitat amb la normativa específica sobre
benestar animal, havent d'adoptar les mesures precautòries que les circumstàncies
aconsellen per a garantir la seguretat de les persones, béns i altres animals, durant els
temps de transport i espera de càrrega i descàrrega. En tot cas, quan el transport
s'efectue per la via pública ha de realitzar-se per una persona major d'edat, amb
aptitud idònia per a exercir el control necessari en cada cas.
3.- Complir totes les normes de seguretat ciutadana, establides en la legislació vigent i
en particular les que a continuació es detallen, de manera que garantisquen l'òptima
convivència d'aquests animals amb els éssers humans i altres animals i s'eviten
molèsties a la població:
a) Els locals o habitatges que alberguen animals potencialment perillosos han de
reunir les mesures de seguretat necessàries, en la seua construcció i accés, per tal
d'evitar que els animals puguen eixir-ne sense la deguda vigilància dels seus
responsables, o bé que puguen accedir-hi persones sense la presència i control
d'aquests. A aquest efecte han d'estar degudament senyalitzats mitjançant un cartell
ben visible en tots els seus accessos, amb l'advertència que s'alberga un animal
potencialment perillós, indicant-ne l'espècie i raça.
Les persones propietàries dels esmentats immobles han de realitzar els treballs i obres
necessàries a fi de mantenir-hi, en tot moment, les condicions imprescindibles de
seguretat adequades a l'espècie i raça dels animals, sent aquest registre
imprescindible per a l'obtenció de les llicències administratives regulades en aquesta
ordenança.
b) La presència i circulació en espais públics, que es redueix exclusivament als
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gossos, ha de ser sempre vigilada i controlada pel titular de la llicència sobre aquests,
amb el compliment de les normes següents:
- Els animals han d'estar en tot moment proveïts de la seua corresponent identificació.
- És obligada la utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud i
no extensible, així com d'un boç homologat i adequat per a la seua raça.
- En cap cas poden ser conduïts per menors d'edat.
- S'ha d'evitar que els animals s'aproximen a les persones a distància inferior a un
metre, excepte consentiment exprés d'aquelles, i, en tot cas, als menors de divuit anys
si aquests no van acompanyats d'una persona adulta.
- Es prohibeix la presència i circulació d'aquests animals en parcs i jardins públics, així
com als voltants de centres escolars, guarderies infantils, mercats, centres recreatius o
esportius i en general en les zones públiques caracteritzades per un trànsit intens de
persones, entre les 7 i les 22 hores.
c) Els propietaris o posseïdors d'animals pertanyents a la fauna salvatge no poden
exhibir-los ni mantenir-los a la via pública, locals públics diferents dels autoritzats a
aquest efecte i zones comunes d'edificis habitats. Han de mantenir-los confinats en tot
moment, d'acord amb les característiques biològiques de l'espècie de què es tracte.
4.- El propietari, criador o tenidor d'un animal que agredisca persones o altres animals
causant-los ferides de mossegada és responsable que l'animal siga remés a
reconeixement d'un veterinari en exercici lliure de la seua professió, en dues ocasions
dins dels 10 dies següents a l'agressió. Aquesta mesura té consideració d'obligació
sanitària d'acord amb la Llei 4/1994, de 4 de juliol, sobre protecció dels animals de
companyia.
Article 7. Infraccions i sancions
1.- El coneixement per l'Ajuntament, ja siga d'ofici o per denúncia de particular, de la
comissió de qualsevol de les infraccions tipificades en el títol VIII de la Llei 4/1994, de
8 de juliol, i en l'article 13 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d'animals potencialment perillosos, que afecte el seu àmbit de
competències, ha de donar lloc a la incoació d'expedient sancionador, que s'ha
d'ajustar als principis de la potestat sancionadora continguts en la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i s'ha de tramitar d'acord amb el que estableix el Reial decret
1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a
l'exercici de la potestat sancionadora.
L'incompliment de qualsevol de les obligacions establides en aquesta ordenança, no
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tipificades expressament en els números 1 i 2 de l'article 13 per la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos,
tenen la consideració d'infraccions administratives lleus i se sancionen amb la
imposició de multa en la quantia assenyalada en l'apartat 5 de l'article mencionat.
2.- Si la infracció coneguda per l'Ajuntament afecta l'àmbit de competències propi de la
comunitat autònoma, s'ha de traslladar immediatament a l'òrgan autonòmic competent
la denúncia o document que ho pose de manifest a l'efecte que s'exercisca la
competència sancionadora.
3.- En els supòsits en què les infraccions pogueren ser constitutives de delicte o falta,
s'ha de traslladar immediatament els fets a l'òrgan jurisdiccional competent.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament el text
definitivament aprovat pel Ple de la corporació en el Butlletí Oficial de la Província, i
continuarà en vigor fins que se n'acorde la derogació o modificació, si escau.

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que el text de l'Ordenança municipal reguladora de la
tinença d'animals potencialment perillosos que antecedeix, l'aprovació inicial i text
íntegre de la qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 83, de 12 de
juliol de 2001; i va resultar aprovada definitivament en data 12 d'agost de 2001 i
publicada aquesta aprovació en el BOP núm. 113, de data 20 de setembre de 2001.
L'oficial major en funcions de secretària

Iluminada Blay Fornas
Borriana, 3 d'octubre de 2001
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