
 
 

 
 

 

DOCUMENT D'ADOPCIÓ DELS COMPROMISOS PER A SER UNA CIUTAT DEL BENESTAR 

DELS ANIMALS DE COMPANYIA I D'ADHESIÓ A LA XARXA VALENCIANA PEL BENESTAR 

DELS ANIMALS DE COMPANYIA DE LA CV 

 

Jo la persona firmant declare en representació de la meua entitat local la voluntat d'adoptar 

els compromisos per a ser una Ciutat del Benestar dels Animals de Companyia i l'adhesió a la 

Xarxa Valenciana pel Benestar dels Animals de Companyia de la CV que la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies està impulsant en el seu si. 

 

NOM DE L'ENTITAT LOCAL: 

__________________________________________________________________________ 

 

NOM DE L'ALCALDE/SA PRESIDENT/A 

 

 

FIRMA: 

 

 

 

(Alcalde/ssa President/a o Regidor/a delegat) 

Segell de l'entitat/firma electrònica 

 

 

 

LLOC I DATA: 

 

 



 
 

 
 

 

MODEL DE PROPOSTA D'ACORD DEL PLE  

Ciutat del Benestar dels Animals de Companyia 

Adhesió a la Xarxa Valenciana pel Benestar dels Animals de Companyia de la CV 

 

La tinença d'animals domèstics té una importància rellevant per a una entitat local perquè la 

transversalitat de les seues atribucions, la legislació competeix i incideix en les àrees de 

participació ciutadana, sanitat, medi ambient, administració i hisenda, comerç, neteja viària, 

convivència, urbanisme, i policia. 

En aquest sentit, són els ajuntaments entitats clau en la implementació de la normativa sobre 

Benestar Animal i la consecució dels seus objectius. 

Correspon a les entitats locals fomentar i participar en els processos de sensibilització, 

convivència i aproximació a la ciutadania als principis bàsics de protecció, benestar i tinença 

d'animals de companyia, a més de gestionar i planificar l'actuació municipal, definint 

prioritats acords a la seua pròpia realitat local. 

Per això, amb la finalitat d'impulsar un model de Ciutat del Benestar dels Animals de 

Companyia com a projecte urbà de conjunt, social, i compromés amb l'equilibri de ser una 

ciutat amable amb la seua presència i, amb una tinença responsable és necessari assumir uns 

principis clars i inequívocs d'esta voluntat. 

Així mateix, la Xarxa Valenciana pel Benestar dels Animals de Companyia de la CV és el marc 

d'acció, de bones pràctiques i, de desenvolupament de la política local des d'aquesta 

perspectiva. 

La Xarxa Valenciana pel Benestar dels Animals de Companyia és l'àmbit de compromís on 

s'acredite l'esforç progressiu del municipalisme valencià en el desenvolupament d'accions de 

promoció i de convivència en matèria de benestar animal des d'una perspectiva 

intersectorial, participativa i d'objectivitat. 

És per això pel que el grup municipal de _____________________________________ 

O el de la Regidoria de _____________________________________________________  

Presenta per al debat i aprovació pel Ple de la Corporació, la següent: 

  



 
 

 
 

 

PROPOSTA D'ACORD 

 

Primer. Assumir els compromisos següents: 

1. Creació de la Regidoria de Benestar Animal. 

2. Aprovació d'una partida pressupostària específica per a l'esmentada Regidoria. 

3. Constituir una Mesa de treball i participació sobre Benestar Animal. 

4. Aprovació d'una ordenança local de tinença d'animals de companyia en l'entorn humà. 

5. Habilitar espais adequats per a l'esplai de gossos. 

6. Aprovar un projecte, anual, d'impuls i millora del benestar animal i la convivència 

ciutadana. 

7. Inspeccionar i tramitar les denúncies per maltractament animal. 

8. Inspeccionar i tramitar els expedients per molèsties al veïnat derivats de la tinença 

d'animals de companyia. 

9. Aprovar un Protocol d'actuació davant d'un animal abandonat, ferit o malalt. 

10. Aprovar un Pla colonial felí del municipi. 

11. Realitzar campanyes de conscienciació, i divulgació sobre la tinença responsable 

d'animals de companyia i del benestar animal. 

Segon. Formalitzar per mitjà d'aquest document l'adhesió del municipi de ______________, 

a la Xarxa Valenciana pel Benestar dels Animals de Companyia de la CV, per l'interés dels seus 

objectius i accions desenvolupades. 

Tercer. Designar una persona Coordinadora d'aquest adhesió Sr./Sra. _________________, 

les dades d'identificació i contacte que s'inclouen en la Fitxa Responsable Coordinació en la 

Xarxa Valenciana pel Benestar dels Animals de Companyia de la CV. 

Quart. Traslladar a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Conselleria 

d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic, i Desenvolupament Rural, el nostre compromís 

d'adhesió. 

Cinqué. Traslladar a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies aquest compromís 

d'adhesió a la Xarxa Valenciana pel Benestar dels Animals de Companyia de la CV. 


