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Exemplar per a l'administració

(ESPAI RESERVAT PER A EL SEGELL DEL
REGISTRE D’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL
CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
Cognoms i nom / Denominació social

INTERESSAT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Cognoms i nom /Denominació social

DADES
REPRESENTANT

NIF/NIE/CIF

Adreça de correu electrònic

Núm./ Parc

Carrer / Plaça / Av./ Camí / Urbanització

ADREÇA A
EFECTES DE
NOTIFICACIONS

Telèfon

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

DADES DE L’ANIMAL DE COMPANYIA
ESPÈCIE (2)
NOM
CAPA
ESTERILITZACIÓ
DOCUMENTACIÓ A
APORTAR AMB LA
SOL·LICITUD
(marcar amb una X)

Lloc i data

RAÇA
SEXE
DIMENSIÓ (3)
No

Sí

Fotocòpia N.I.F. / C.I.F.
Fotografia de l’animal
Acreditació de la inscripció de l’animal en el Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal,
RIVIA (fotocòpia de la targeta o del certificat).
Document únic sanitari (passaport) o cartilla sanitària de l’animal.
En el cas d’animals potencialment perillosos: fotocòpia de la llicència administrativa per a la
tinença d’animals potencialment perillosos.
Lloc:
Data:
Signatura del sol·licitant o representant:

Signatura

A complimentar per
part de
l’Administració

(1)
(2)
(3)
(4)

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCÒPIA A: ___________________
___________________
___________________

LA SECRETÀRIA

Ratllar el que no procedisca. En el caso de ser propietari i poseeïdor no ha de ratllar res.
Espècie: gos, gat, equí, aus (especificar), oví, caprí, porcí, vacú, rèptils (especificar), amfibis, peixos, altres mamífers (especificar)
Dimensió: GI gegant, GR gran, ME mitjà, XI xicotet, MI miniatura
Marcar amb una x les quadrícules corresponents.

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s’incorporaran a la base de dades de l’Ajuntament de Benifaió essent utilitzades i protegides en els termes establerts a la L.O.
15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.
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Exemplar per a l'interessat

(ESPAI RESERVAT PER A EL SEGELL DEL
REGISTRE D’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL
CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
Cognoms i nom / Denominació social

INTERESSAT

Adreça de correu electrònic

NIF/NIE/CIF

Cognoms i nom /Denominació social

DADES
REPRESENTANT

Adreça de correu electrònic

NIF/NIE/CIF

Núm./ Parc

Carrer / Plaça / Av./ Camí / Urbanització

ADREÇA A
EFECTES DE
NOTIFICACIONS

Telèfon

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

DADES DE L’ANIMAL DE COMPANYIA
ESPÈCIE (2)
NOM
CAPA
ESTERILITZACIÓ
DOCUMENTACIÓ A
APORTAR AMB LA
SOL·LICITUD
(marcar amb una X)

Lloc i data

RAÇA
SEXE
DIMENSIÓ (3)
No

Sí

Fotocòpia N.I.F. / C.I.F.
Fotografia de l’animal
Acreditació de la inscripció de l’animal en el Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal,
RIVIA (fotocòpia de la targeta o del certificat).
Document únic sanitari (passaport) o cartilla sanitària de l’animal.
En el cas d’animals potencialment perillosos: fotocòpia de la llicència administrativa per a la
tinença d’animals potencialment perillosos.
Lloc:
Data:
Signatura del sol·licitant o representant:

Signatura

A complimentar per
part de
l’Administració

(1)
(2)
(3)
(4)

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCÒPIA A: ___________________
___________________
___________________

LA SECRETÀRIA

Ratllar el que no procedisca. En el caso de ser propietari i poseeïdor no ha de ratllar res.
Espècie: gos, gat, equí, aus (especificar), oví, caprí, porcí, vacú, rèptils (especificar), amfibis, peixos, altres mamífers (especificar)
Dimensió: GI gegant, GR gran, ME mitjà, XI xicotet, MI miniatura
Marcar amb una x les quadrícules corresponents.

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s’incorporaran a la base de dades de l’Ajuntament de Benifaió essent utilitzades i protegides en els termes establerts a la L.O.
15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.

INSTRUCCIONS
OBLIGACIÓ D’ INSCRIPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA
La inscripció d’un animal de companyia al registre municipal és obligatòria i la no-inscripció és considerada infracció LLEU (article 25.1.a. de la Llei
4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Protecció dels Animals de Companyia), podent comportar una sanció de 30,05 fins a 601,01 €.
S’entén per animals de companyia aquells que, sent domèstics o silvestres, autòctons o exòtics, són mantinguts per les persones amb la finalitat de viure
amb ells, amb fins educatius, socials o lúdics, assumint les responsabilitats inherents a la seua convivència, sense que existisca activitat lucrativa alguna
sobre ells (gossos, gats, cavalls, cabres, ovelles, porcs, vaques...), amfibis, peixos, aus i rèptils.
En el cas d’animals potencialment perillosos, previ a la inscripció en el RMAC caldrà obtenir la llicència administrativa que autoritze la seua tinença,
segons l’establert a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de a la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
TERMINI PER A CENSAR L’ANIMAL
Dins del termini de 30 dies comptats a partir de la data de naixement, adquisició o de canvi de residència de l’animal.
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INSCRIPCIÓ EN EL RIVIA (REGISTRE INFORMÀTIC VALENCIÀ D’IDENTIFICACIÓ ANIMAL)
La inscripció en el RIVIA es realitza pel veterinari que implanta el microxip a l’animal. En el cas dels gossos que habitualment es troben en el territori de
la Comunitat Valenciana, indistintament del lloc de residència, la identificació és obligatòria (article 11 de la Llei 4/1994 i Ordre de 25 de setembre de
1996). També és obligatòria la identificació dels animals considerats potencialment perillosos. La identificació dels gossos s’ha de realitzar en els 3
primers mesos de vida o en el mes següent de la seua adquisició. L’incompliment de l’obligatorietat d’identificar els animals està tipificada com a falta
GREU podent ser sancionat amb una multa de 601,02 a 6.010,12 €.
La vacunació antiràbica és obligatòria per a tots els gossos residents a la Comunitat Valenciana (Ordre d’1 de juny de 1998). Per a altres animals és
voluntària. Els gossos s’hauran de vacunar, per primera vegada, quan l’animal tinga 3 mesos d’edat, revacunant un any més tard i, posteriorment,
almenys una vegada cada 2 anys.
RACES D’ANIMALS CONSIDERADES POTENCIALMENT PERILLOSES
Segons es disposa a la normativa vigent (Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula en la Comunitat Valenciana, la
tinença d’animals potencialment perillosos i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos), els animals considerats potencialment perillosos són:
Animals de fauna salvatge:
Rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots aquells que superem els 2 Kg de pes actual o adult.
Artròpodes i peixos: aquells, la inoculació de verí dels quals, precise d’hospitalització de l’agredit, sent l’agredit una persona no
al·lèrgica al tòxic.
Mamífers: aquells que superen els 10 Kg en estat adult.
Animals de l’espècie canina amb més de tres mesos d’edat:
a)

Races:
American Staffordshire Terrier.
Staffordshire Bull Terrier.
Gos de presa mallorquí.
Fila brasiler.
Gos de presa canari.
Bullmastiff.
Amercian pitbull terrier
Akita Inu

Rottweiler
Bull Terrier
Dog de Bordeus
Tussa Inu (japonés)
Dog argentí
Dòberman
Mastí Napolità

Encreuaments dels anteriors entre ells o amb altres races obtenint una tipologia similar a alguna d’aquestes races.
b)

Animals agressius que hagen mossegat a persones o animals i l’agressiu dels quals haja sigut notificada o puga ser demostrada.

c)

Gossos ensinistrats per a l’atac.

Els gossos inclosos als grups b) i c), que no pertanyen a les races del grup a), perdran la condició d’agressius després d’un període d’adiestrament,
acreditat posteriorment mitjançant un certificat expedit per un veterinari habilitat.
També es podrien considerar les animals amb totes o la majoria de les característiques segons el RD 287/2002 (excepte gossos pigall o gossos
d’assistència acreditats), açò és:
Forta musculatura, aspecte poderós, robust,
configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
Marcat caràcter i gran valor.
Pèl curt.
Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 cm, alçada
a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 Kg.
Coll ample, musculós si curt.

Cap voluminós, cuoide, robust, amb crani ample o
gran, i galtes musculoses i bombades. Mandíbules
grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
Pit massís, ample, gra, profund, costelles
arquejades i llom muscular i curt.
Extremitats anteriors paral·leles, rectes, robustes i
extremitats posteriors molt musculoses amb pates
relativament llargues formant un angle moderat.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPAYIA
Registre general de l’Ajuntament (segona planta), en horari d’atenció al públic.
La inscripció en el cens municipal és gratuïta i es fa de manera immediata.
EN CAS DE DUBTE O CONSULTA...
En cas de necessitar assessorament tècnic en la matèria, cal sol·licitar cita prèvia amb la tècnica municipal de medi ambient (horari d’atenció al públic
dimarts i dimecres de 10,30 a 14,00 hores).

