
 

 

 

 

Normativa 

Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia 
(DOGV núm. 2307, d'11/07/94). 
www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=1543/1994&L=1 

LLEI 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
d'organització de la Generalitat DOGV 8453, de data 28/12/2018 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=011731%2F2018&url_lista=%26amp%3

BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D9%2

6amp%3Bsignatura%3D011729%2F2017 

Article 74 

Es modifica la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels 
animals de companyia: 

S'afig un nou apartat “q” a l'article 4: 

«q) La instal·lació i actuació de circs amb animals en la Comunitat Valenciana i les atraccions firals 
amb animals lligats del tipus carrusels o uns altres similars.»  

S'afig un nou apartat “n “a l'article 25.3: 

«n) Els espectacles de circ amb animals i les atraccions firals amb animals lligats del tipus carrusels o 
uns altres similars.»  

S'afig una nova disposició transitòria tercera: 

«Tercera 

La prohibició a la qual fan referència els articles 4.q i 25.3.n de la present llei entrarà en vigor el dia 31 
de gener de 2019.» 

Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, per la qual es desenvolupa la Llei de la 
Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels 
animals de companyia (DOGV núm. 2813, de 23/08/96). 
www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=1638/1996&L=1 

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment 
perillosos (BOE núm. 307, de 24/12/99). 

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-24419 

Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre,  

www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-6016 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=1543/1994&L=1
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=011731%2F2018&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D9%26amp%3Bsignatura%3D011729%2F2017
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=011731%2F2018&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D9%26amp%3Bsignatura%3D011729%2F2017
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=011731%2F2018&url_lista=%26amp%3BCHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26amp%3Btipo_search%3Dlegislacion%26amp%3Bnum_tipo%3D9%26amp%3Bsignatura%3D011729%2F2017
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=1638/1996&L=1
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-24419
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-6016


 

 

 

 

Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat 
Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos (DOGV núm. 3850, de 04/10/00). 

www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=3221/2000&L=1 

Decret 49/2005, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el passaport per a 
gossos, gats i furons.(DOCV núm. 4961 de 08.03.2005). Modificat per DECRET 48/2015, de 17 
d'abril, del Consell,(DOGV núm. 7508 de 20.04.2015) 

http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2005/D_2005_049_ca_D_2015_048.pdf 

Decret 83/2007, de 15 de juny, del Consell, de modificació del Decret 158/1996, de 13 d'agost, del 
Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels 
animals de companyia (DOCV núm. 5537, de 19/06/07). 

www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=8107/2007&L=1 

Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a l'atenció dels animals, en la seua explotació, transport, 
experimentació i sacrifici (BOE núm. 268 de 08/11/07). 

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19321 

Llei 12/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 6175, de 30/12/09). 
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=1726&sig=014617/2009&L=0&url_lista=+ 

Decret 16/2015, de 6 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 145/2000, de 26 de setembre, 
pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos (DOCV 
núm. 7461, de 09/02/15). www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=001100/2015&L=1 

LLEI 12/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre Gossos d'Assistència per a Persones amb 
Discapacitats. (DOGV núm. 4479 d'11.04.2003 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=1748/2003&L=1&url_lista= 

 

Decret 167/2006, de 3 de novembre, del Consell, que desenvolupa la Llei 12/2003, de 10 d'abril, de la 
Generalitat, sobre Gossos d'Assistència per a Persones amb Discapacitats. (DOGV núm. 5382 de 
07.11.2006) www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=5719/2006&L=1 

 

ENSINISTRADORS CANINS CAPACITATS 

La legislació sobre animals de companyia especifica que els ensinistradors canins que treballen amb 
animals potencialment perillosos hauran d'estar registrats. A través del següent enllaç 
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1744  poden accedir a aquest tràmit. 

 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=3221/2000&L=1
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2005/D_2005_049_ca_D_2015_048.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=8107/2007&L=1
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19321
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=1726&sig=014617/2009&L=0&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=001100/2015&L=1
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=1748/2003&L=1&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=5719/2006&L=1


 

 

 

 

ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS 

Les Associacions dedicades a la protecció dels animals, legalment constituïdes, que estimen 
convenient col·laborar amb la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua 
poden inscriure's en el registre corresponent a través del següent enllac 
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=902 

NUCLIS ZOOLÒGICS 

Els establiments que alberguen animals no destinats a consum humà, han d'estar inscrits en el 
Registre de Nuclis zoològics de la Comunitat Valenciana (botigues d'animals , col·leccions particulars 
d'animals , centres d'acolliment, etc..) Aquest tràmit es pot realitzar a través del següent enllaç 
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=639 

La relació de Nuclis Zoològics registrats es troba disponible per províncies:   

Castelló,  
http://www.agroambient.gva.es/documents/163130965/164213767/NNZZ+Castell%C3%B3n+2018/f0
7c6cb2-d780-4b14-8cf7-2e21d671718b 

 València 
http://www.agroambient.gva.es/documents/163130965/164213767/NNZZ+Valencia+2018/10fa4cce-
1b2a-4c9f-8094-2c2e18840284 

Alacant. 
http://www.agroambient.gva.es/documents/163130965/164213767/NNZZ+Alicante+2018/9ec4f618-
c5cc-41bf-bdf5-20dcd5536ce0 

 

RIVIA (Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal) 

A la Comunitat Valenciana existeix l'obligatorietat d'identificar i registrar a tots els gossos, així com als 
gats i fures subjectes a trasllats intracomunitaris. Les consultes al registre es poden fer a través de la 
web. http://www.rivia.org/  

 

UNA ALTRA LEGISLACIÓ RELATIVA AL BENESTAR DELS ANIMALS 

EL DELICTE DE MALTRACTAMENT ANIMAL 

LLEI ORGÀNICA 10/1995, DE 23 DE NOVEMBRE, DEL CODI PENAL. 

BOE, núm.281, de 24/11/1995 

Article 337 i 337 (bis) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=902
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=639
http://www.agroambient.gva.es/documents/163130965/164213767/NNZZ+Castell%C3%B3n+2018/f07c6cb2-d780-4b14-8cf7-2e21d671718b
http://www.agroambient.gva.es/documents/163130965/164213767/NNZZ+Castell%C3%B3n+2018/f07c6cb2-d780-4b14-8cf7-2e21d671718b
http://www.agroambient.gva.es/documents/163130965/164213767/NNZZ+Valencia+2018/10fa4cce-1b2a-4c9f-8094-2c2e18840284
http://www.agroambient.gva.es/documents/163130965/164213767/NNZZ+Valencia+2018/10fa4cce-1b2a-4c9f-8094-2c2e18840284
http://www.agroambient.gva.es/documents/163130965/164213767/NNZZ+Alicante+2018/9ec4f618-c5cc-41bf-bdf5-20dcd5536ce0
http://www.agroambient.gva.es/documents/163130965/164213767/NNZZ+Alicante+2018/9ec4f618-c5cc-41bf-bdf5-20dcd5536ce0
http://www.rivia.org/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444


 

 

 

 

EN REFERÈNCIA AL TRÀNSIT I CIRCULACIÓ. 

EL REIAL DECRET LEGISLATIU 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, estableixen les normes generals i 
particulars té per objecte regular el trànsit, la circulació de vehicles a motor i la seguretat viària. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2015-11722 

A aquest efecte regula, entre altres aspectes: 

Les normes de circulació per als vehicles, així com les que per raó de seguretat viària regeixen per a 
la circulació de vianants i animals per les vies d'utilització general, establint-se a aquest efecte els 
drets i obligacions dels usuaris d'aquestes vies. 

Del seu articulat es destaca: 

TÍTOL II Normes de comportament en la circulació 

Article 13. Normes generals de conducció 

Article 25. Conductors, vianants i animals 

Article 50. Animals 

Disposició addicional setena. Responsabilitat en accidents de trànsit per atropellaments d'espècies 
cinegètiques estableix que: 

En accidents de trànsit ocasionats per atropellament d'espècies cinegètiques en les vies públiques 
serà responsable dels danys a persones o béns el conductor del vehicle, sense que puga reclamar-se 
pel valor dels animals que irrompen en aquelles. 

No obstant això, serà responsable dels danys a persones o béns el titular de l'aprofitament cinegètic 
o, en defecte d'això, el propietari del terreny quan l'accident de trànsit siga conseqüència directa d'una 
acció de caça col·lectiva d'una espècie de caça major duta a terme el mateix dia o que haja conclòs 
dotze hores abans d'aquell. 

També podrà ser responsable el titular de la via pública en la qual es produïsca l'accident com a 
conseqüència de no haver reparat la tanca de tancament en termini, si escau, o per no disposar de la 
senyalització específica d'animals solts en trams amb alta accidentalitat per col·lisió de vehicles amb 
aquests. 

 

EN REFERÈNCIA AL TRACTAT DE LA UNIÓ EUROPEA 

VERSIÓ CONSOLIDADA DEL TRACTAT DE FUNCIONAMENT DE LA UNIÓ EUROPEA 

https://www.boe.es/doue/2010/083/z00047-00199.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2015-11722
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2015-11722
https://www.boe.es/doue/2010/083/z00047-00199.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/083/z00047-00199.pdf


 

 

 

 

C 83/54 Diari Oficial de la Unió Europea 30.3.2010 

Article 13 

En formular i aplicar les polítiques de la Unió en matèria d'agricultura, pesca, transport, mercat 
interior, recerca i desenvolupament tecnològic i espai, la Unió i els Estats membres tindran plenament 
en compte les exigències en matèria de benestar dels animals com a éssers sensibles, respectant al 
mateix temps les disposicions legals o administratives i els costums dels estats membres relatives, en 
particular, a ritus religiosos, tradicions culturals i patrimoni regional. Modificat pel Tractat de Lisboa pel 
qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea i el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, 
signat a Lisboa el 13 de desembre de 2007. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/pdf/?uri=oj:C:2007:306:FULL&from=ÉS 

17.12.2007 ES Diari Oficial de la Unió Europea C 306/49 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/pdf/?uri=oj:C:2007:306:FULL&from=ÉS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/pdf/?uri=oj:C:2007:306:FULL&from=ÉS

