ORDENANÇA DE TINENÇA D'ANIMALS

CAPÍTOL I. Objecte i àmbit d'aplicació
Art. 1.
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la tinença d'animals que viuen a
l’entorn humà, amb una doble finalitat: la protecció de la salut i la seguretat
de les persones i la protecció dels animals, atesa la importància que per a
un elevat nombre de persones té la seva companyia.
2. En tot allò que no preveu aquesta Ordenança, caldrà atenir-se a la legislació
vigent en aquesta matèria, i, concretament, a la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de protecció dels animals; el
Decret 65/1994 que desplega la Llei; l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura,
Comerç i Indústria, de 21 de maig de 1999, sobre identificació dels animals
de companyia, i la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Art. 2.
Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta Ordenança,
agrupats d'acord amb la seva destinació més usual, són:
a) Animals domèstics:
- animals de companyia: cans, moixos, determinades aus i ocells
- animals de vigilància d'obres i empreses
- animals d'aquari o de terrari
- animals que proporcionen ajuda especialitzada: cans pigall (ca guia) i
aquells que s'acreditin com d'ajuda a persones amb disminució física o
psíquica, d'acord amb l'article següent.
b) Animals utilitzats en concursos i/o altres competicions.
c) Animals utilitzats en activitats d'esbarjo o en espectacles i animals
ensinistrats propis de l'activitat circense.
d) Animals salvatges autòctons.
e) Animals salvatges no autòctons (originaris de fora de l'Estat espanyol).
Art. 3.

Als efectes de determinar els cans a què fa referència el darrer incís de l'apartat
a) de l'article anterior, l'Ajuntament serà l'encarregat d'acreditar, amb la
realització de les proves corresponents i mitjançant personal competent, els
cans que es poden incloure en la definició que es fa. La validesa d'aquestes
acreditacions serà de dos anys, les quals seran intransferibles.
Art. 4.
S'exclouen de la regulació d'aquest reglament els animals destinats a treballar
o a proporcionar carn, pell o algun altre producte útil per a l'home, els quals es
regulen per altres disposicions, a excepció del que estableix l'article 6 d'aquesta
Ordenança.
També se n'exclouen els animals d'experimentació, els quals vénen regulats per
altre lleis.

CAPÍTOL II. Normes de caràcter general
Art. 5.
1. La tinença d'animals de companyia en els habitatges requereix que les
circumstàncies d'allotjament en l'aspecte higienicosanitari siguin les
adequades i que no es produeixi cap situació de perill o incomoditat per als
veïns o altres persones en general o per al mateix animal.
2. Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els
celoberts o balcons, així com els animals de pes superior als 25 kg no poden
tenir com a habitacle espais inferiors a 6m2, amb excepció dels que
romanguin a les caneres municipals o insulars.
3. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació,
sense llum o en condicions climàtiques extremes. La retirada dels
excrements i de les orines s'ha de fer de forma quotidiana, i s'han de
mantenir els allotjaments nets, desinfectats i sense insectes
convenientment.
4. El nombre màxim d'animals permès per habitatge serà establert pels tècnics
municipals, d'acord amb l'espai disponible, les condicions higienicosanitàries
per al seu manteniment i la problemàtica que puguin generar als veïns.
5. La presència dels animals de companyia en els ascensors, a excepció dels
cans guies i els acreditats conforme amb l'article 3, no coincidirà amb l'ús
que en puguin fer les persones, fora que aquestes ho acceptin. A les zones
comunitàries dels habitatges, els animals hauran d'anar lligats i proveïts de
morrió, si escau.

Art. 6.
La criança domèstica per al consum familiar d'aus de corral, conills i altres
animals similars en terrasses o patis de domicilis particulars queda condicionada
al fet que les circumstàncies de l'allotjament, l'adequació de les instal·lacions i
el nombre d'animals ho permetin, tant en l'aspecte higienicosanitari com per la
no-existència de molèsties ni perill per als veïns o per a altres persones.
Art. 7.
La tinença d'animals salvatges en habitatges estarà sotmesa a l'autorització
expressa d'aquest Ajuntament, sempre que es compleixin les condicions
següents:
a) Animals de fauna no autòctona: els propietaris d'animals pertanyents a
espècies permeses pels tractats internacionals i ratificats per l'Estat espanyol
hauran d'acreditar-ne la procedència legal. En cap supòsit, no es permet la
possessió d'animals salvatges d'agressivitat manifesta o potencialment
perillosos, així com dels animals susceptibles de poder provocar
enverinaments per mossegada o picada o raonada alarma social.
b) Animals de fauna autòctona: queda prohibida la tinença d'aquests animals si
estan protegits per la Llei de protecció dels animals.
Art. 8.
Queda prohibit alimentar els animals a la via pública i/o espais públics,
especialment pel que fa a moixos, coloms i gavines.
Art. 9.
1. Els cans de guarda d'obres i de vigilància d'empreses han d'estar sota la
vigilància dels seus propietaris o de persones responsables, els quals han de
tenir-los de manera que els ciutadans no prenguin cap mal. S'adoptaran
mesures per evitar que l'animal pugui abandonar el recinte, que haurà
d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment del perill de
l'existència d'un ca
vigilant el recinte. Aquests animals han d'estar
correctament registrats i vacunats, i els propietaris han d'assegurar-ne
l'alimentació i el control veterinari necessari i han de retirar-los en finalitzar
l'obra, si s'escau.
2. Els cans de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es
mantenen lligats o en un espai reduït, no poden romandre en aquestes
condicions de forma permanent. Així mateix, han de poder accedir a una

caseta destinada a protegir-los de la intempèrie. La canera ha de ser d'un
material que no pugui produir lesions a l'animal, ha d'estar convenientment
airejada i s'ha de mantenir permanentment en un bon estat de conservació i
de neteja.
Art. 10.
1. Els propietaris o posseïdors d'animals hauran de facilitar als agents de
l'autoritat municipal i/o a l'inspector sanitari les visites domiciliàries
pertinents per a la inspecció i determinació de les circumstàncies que es
consideren als paràgrafs anteriors. En tots els casos, hauran d'aplicar les
mesures higienicosanitàries que l'autoritat municipal acordi.
2. L'autoritat municipal podrà requerir que es retirin els animals si
constitueixen un perill físic o sanitari o bé es considera que representen
molèsties reiterades per als veïns, sempre que quedin demostrades.
Art. 11.
Als efectes d'evitar sons i renous emesos per animals domèstics que superin els
límits que exigeix la convivència ciutadana, es prohibeix des de les deu de la nit
fins a les set del matí deixar en els patis, terrasses, galeries i balcons aus i
animals que, amb els seus sons, crits o cants, molestin el descans o la
tranquil·litat dels veïns. Igualment, durant les altres hores, n'han de ser retirats
pels seus propietaris o encarregats quan de manera evident ocasionin molèsties
als ocupants de l'edifici o dels edificis veïns.

CAPÍTOL III. Animals a la via pública i en establiments públics
Art. 12.
A les vies públiques i als espais naturals protegits, els cans hauran d'anar lligats
i proveïts de cadena, collar i morrió en els casos d’animals potencialment
perillosos o agressius.
Art. 13.
1. El trasllat d'animals domèstics per mitjà de transport públic s'haurà de fer
d'acord amb les disposicions vigents i les que dicti la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears o les autoritats competents en cada cas.
2. Els cans guia i els acreditats conforme amb l'article 3 podran circular
lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats

del seu amo i compleixin les condicions higièniques, sanitàries i de seguretat
que preveuen aquestes ordenances.
3. En tot moment aquests cans hauran d'anar lligats i proveïts de corretja i
morrió.
4. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més
de quatre hores; en cap cas no pot ser el lloc que els albergui de forma
permanent. Durant els mesos d'estiu els vehicles que alberguin en el seu
interior algun animal de companyia s'han d'estacionar en una zona d'ombra i
s'hi ha de facilitar en tot moment la ventilació.
Art. 14.
1. L'entrada o estada d'animals domèstics en tota mena de locals destinats a la
fabricació, emmagatzematge, transport, venda o manipulació d'aliments
queda expressament prohibida.
2. És així mateix prohibida l'entrada o estada d'animals domèstics en
restaurants, bars, cafeteries i similars.
3. Es prohibeix la circulació o l'estada de cans i altres animals a les piscines
públiques i locals d'espectacles públics, esportius i culturals, i als recintes
escolars.
4. Els propietaris d'aquests locals hauran de col·locar a l'entrada dels
establiments i en lloc visible el senyal indicatiu d'aquesta prohibició.
5. Queden exempts de les prohibicions anteriors d'aquest article els cans pigall
que acompanyin persones orbes i els acreditats conforme amb l'article 3.
6. A les platges del municipi es prohibeix la circulació i permanència de cans
durant el període de bany i en els horaris d'ús.
Art. 15.
1. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels cans i moixos a les vies
públiques. Amb aquesta finalitat, els posseïdors de cans i moixos són
responsables de recollir convenientment els excrements i dipositar-los o bé
en bosses d'escombraries domiciliàries o bé en aquells llocs que l'autoritat
municipal destini expressament a aquesta finalitat.
2. Resta expressament prohibit que els cans i moixos accedeixin a les zones de
joc infantil de les places i parcs del municipi.

3. Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i llacs, així com fer-los
beure aigua amorrats a la boca de les fonts públiques.

CAPÍTOL IV. Normes específiques d'aplicació a la tinença de cans
potencialment perillosos.
Art. 16.
1. Les persones que vulguin posseir cans de les races que figuren a l'annex
hauran de sol·licitar – d’acord amb la Llei 50/1999, de 23 de desembre - una
llicència administrativa amb anterioritat a la seva compra o adquisició
davant l’Ajuntament, que procedirà a la seva concessió una vegada verificat
el compliment dels requisits següents:
1) ésser major d’edat i no trobar-se incapacitat per tenir cura l’animal;
2) no haver estat condemnat per delictes d’homicidi, tortures, contra la
llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual o la salut pública,
d'associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de
sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment
perillosos;
3) certificació d’aptitud psicològica;
4) acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil
per danys a tercers que puguin ésser produïts pels seus animals i per la
quantia mínima que es determini reglamentàriament que cobreixi la
indemnització dels danys que l'animal pugui provocar a les persones i/o
altres animals;
5) acreditació d’haver inscrit l’animal en el Registre d’Identificació d’Animals
de Companyia de les Illes Balears (RIACIB);
2. Les persones que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança tenguin un ca de
les races consignades a l'annex hauran de tramitar l'esmentada autorització
en un termini màxim de tres mesos.
3. Hauran de circular, a més a més de lligats amb cadena, amb morrió, en tot
moment, a la via pública, en espais públics i en establiments on se'ls
permeti l'entrada, tots els cans que per les seves característiques i
naturalesa puguin representar una especial perillositat per raons tant
sanitàries com de seguretat i de convivència. A aquest efecte, es
consideraran cans potencialment perillosos, a més dels descrits a l’annex,
els següents:
a) Els animals dels quals l'autoritat sanitària tengui constància que hagin
causat lesions a persones o altres animals.

b) Els cans que pertanyin a races pures o que siguin producte
d'encreuament, descrites a la llista de l'annex.
L'autoritat municipal podrà modificar i/o ampliar la llista de l'annex
anteriorment descrit en els casos o situacions concretes i quan les
circumstàncies així ho aconsellin i mentre aquestes no canviïn.
4. Aquests animals no podran anar conduïts per menors d'edat ni persones en
estat d'embriaguesa o que tenguin alterades les seves facultats
psicofísiques.
5. Sens perjudici de les sancions que es puguin imposar per motiu de
l'incompliment del que s’estableix anteriorment, els agents de l’autoritat
municipal o personal habilitat a l’efecte per l’Alcaldia podran immobilitzar
cautelosament l'animal i dipositar-lo a les caneres que l'Ajuntament
determini, on romandrà fins que el seu propietari el retiri, proveït del morrió
preceptiu, en un termini màxim de 10 dies a comptar de la data de la
denúncia; aniran a càrrec del propietari les despeses que generi l'estada de
l'animal a les caneres.
En el cas que el propietari no el retiri en el termini establert, es considerarà
animal abandonat i es podrà procedir al seu sacrifici eutanàsic.
6. Les instal·lacions que els alberguin hauran de tenir mesures de seguretat
adequades, concretament les tanques hauran de ser suficientment altes i
consistents i hauran d'estar ben fixades per poder suportar el pes i la
pressió de l'animal. Les portes de les instal·lacions hauran de ser tan
resistents i efectives com la resta de l'entorn i es dissenyaran per evitar que
els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de
seguretat.
7. De conformitat amb l'article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament fixarà anualment una taxa
municipal de tinença d'animals potencialment perillosos que hauran d'abonar
totes les persones propietàries d'aquest tipus d’animal, excepte les que
tenen un ca pigall per disminució física i aquells altres casos que
l'Ordenança estableixi com a exempts.
La taxa tindrà per objecte l'activitat municipal relativa a la concessió de la
llicència administrativa prevista a la Llei 50/1999, de 23 de desembre.
De la tinença d’altres animals potencialment perillosos
8. Es regirà per aquesta normativa la tinença d’aquells animals que pertanyin a
la fauna salvatge i siguin utilitzats com a animals domèstics o de companyia

amb independència de la seva agressivitat i tenguin capacitat per causar
lesions o la mort a les persones o altres animals i danys a les coses.

CAPÍTOL V. Del Registre d’identificació d’animals de companya de les
Illes Balears
Art. 17.
1. Els posseïdors de cans, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Agricultura de la
CAIB, de 12 de maig de 1999, estan obligats a inscriure'ls en el Registre
d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIBl, dins el
termini màxim de tres mesos a comptar de la data de naixement o
d'adquisició de l'animal, registre que es realitzarà a través dels veterinaris
col·laboradors autoritzats per la Direcció General d’Agricultura.
2. Per fer la inscripció, la persona propietària de l'animal haurà d'aportar, amb
el seu document nacional d'identitat, la targeta sanitària canina
3. Pel que fa als animals de les races de l'annex, s'haurà de justificar que es
disposa de la preceptiva pòlissa d'assegurança.
4. En cas de mort o desaparició del ca, el propietari de l'animal ha de
comunicar aquesta circumstància al RIACIB en un termini màxim de 15 dies
naturals a partir del fet, mitjançant els veterinaris autoritzats o mitjançant
comunicació a les oficines municipals de l’Ajuntament de residència de
l’animal i aportar la cartilla sanitària de l'animal i una certificació de la mort
emesa per un professional veterinari.
5. Igualment, les persones que transfereixin la propietat d'un animal o que
canviïn d'adreça o de població estan obligades a comunicar aquest fet al
RIACIB en el mateix termini. En el primer cas, hauran d'aportar les dades i
el document d'acceptació del nou propietari de l'animal.
Art. 18.
Per poder ser inscrits en el RIACIB, els animals hauran d'estar prèviament
identificats individualment mitjançant la implantació d'un transponder o
microxip, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Agricultura, de 21 de maig de
1999.

CAPÍTOL VI. Normes de caràcter sanitari
Art. 19.

1. Les persones propietàries d'animals hauran de garantir les degudes
condicions sanitàries i proporcionar els controls veterinaris necessaris. Amb
aquesta finalitat, les autoritats administratives podran ordenar l'execució de
determinades campanyes sanitàries obligatòries per als animals de
companyia, de la forma i en el moment que es determini.
2. Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la documentació
sanitària corresponent, en la qual s’especificaran les característiques de
l'animal i les vacunes i tractaments que li hagin estat aplicats i que
reflecteixin el seu estat sanitari.
Art. 20.
Els propietaris d'animals que hagin causat lesions a persones o altres animals
estan obligats a:
a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona
agredida, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho
sol·licitin.
b) Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les
dependències de la Policia Local o a aquest Ajuntament i posar-se a
disposició de les autoritats municipals.
c) Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària obligatòria durant un
període de 14 dies naturals.
d) Presentar a l’Ajuntament la documentació sanitària del ca i el certificat
d'observació veterinària als 14 dies d'haver-ne iniciat el període
d'observació.
e) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort de
l'animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període
d'observació veterinària.
f) Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l'autoritat
sanitària municipal, es podrà obligar a recloure l'animal agressor a les
caneres que l'Ajuntament determini, perquè es pugui dur a terme el període
d'observació veterinària. Les despeses que s'originin aniran a càrrec de la
persona propietària.
Art. 21.

1. Qualsevol veterinari establert al municipi està obligat a comunicar a
l’Ajuntament qualsevol malaltia transmissible que detecti, perquè,
independentment de les mesures zoosanitàries individuals, es posin en
marxa les corresponents mesures de salut pública.
2. Les clíniques i consultoris veterinaris han de tenir un arxiu amb la fitxa
clínica dels animals, la qual ha d'estar a disposició de l'autoritat municipal.
Art. 22.
1. Es prohibeix d'abandonar els animals.
2. Les persones que desitgin desfer-se d'un animal de companyia del qual són
propietàries o responsables, hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament, a fi
que pugui ser recollit pels serveis municipals o insulars competents, amb
l'abonament previ, si així s'estableix, de la taxa corresponent.
3. Es prohibeix l'alliberament d'animals salvatges al medi natural.

CAPÍTOL VII. Animals abandonats
Art. 23.
1. Es considera que un animal està abandonat quan circula per les vies
públiques o zones periurbanes sense anar menat pel seu propietari o
persona responsable. En aquest supòsit, serà recollit pels serveis municipals
o insulars i es retindrà a les instal·lacions que l'Ajuntament determini,
durant el termini que marca la Llei de protecció dels animals, fins que sigui
recuperat, cedit o sacrificat.
2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de 15 dies. En el
cas que l'animal porti el trasponder o qualsevol altra identificació, el
propietari disposarà d'un termini de 8 dies per recuperar-lo, després de
rebre l’advertiment de l’Ajuntament i d'inscriure'l en el RIACIB si no hi està
inscrit, i d'abonar les despeses que hagi originat el seu manteniment,
independentment de les sancions pertinents que li puguin ser aplicades. Un
cop transcorreguts aquests terminis, l'animal es considerarà legalment
abandonat.
Art. 24.
Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals,
l'Ajuntament podrà donar-los en adopció o sacrificar-los. El sacrifici es farà sota

control veterinari, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que
provoquin una pèrdua de consciència immediata.

CAPÍTOL VIII. Disposicions de protecció dels animals
Art. 25.
És expressament prohibit:
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra
pràctica que els provoqui sofriments o danys injustificats.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en
higienicosanitari.
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d) No facilitar-los l'alimentació necessària per subsistir.
e) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d'animals.
f) Vendre'ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l'autorització dels
qui en tenen la pàtria potestat, tutela o custòdia.
g) Exercir la venda ambulant de qualsevol animal. Només l'autoritat municipal
autoritzarà la venda d'animals domèstics, amb l'exclusió de cans i moixos,
en mercats i fires legalitzades.
h) L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats que puguin ferir la
sensibilitat de les persones, o que suposin un risc per a la salut pública o
patiment o maltractament dels animals.

CAPÍTOL IX. Activitats econòmiques en relació als animals
Art. 26.
1. Les botigues, els centres d'allotjament temporal o permanent i els centres
de cria i/o ensinistrament d'animals de companyia hauran de presentar, per
a la seva instal·lació inicial, una declaració responsable, subscrita per
l’interessat i en la que manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix
amb els requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de la
documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu

compliment durant el període de temps inherent a l’activitat, i els titulars,
hauran d'obtenir la corresponent declaració de nucli zoològic i inscriure's, en
el seu cas, al Registre corresponent establert per la Conselleria d’Agricultura
del Govern de les Illes Balears
2. Aquests establiments hauran de complir amb els requisits següents:
a) Disposar del llibre de registre d'entrades i sortides d'animals de
companyia.
b) Condicions higienicosanitàries exigides per a aquests establiments, així
com un programa d'higiene i profilaxi elaborat per un veterinari.
c) La venda d'animals domèstics s'ajustarà a les normes previstes per la
Conselleria d’Agricultura de la CAIB.
d) Els animals han de ser venuts en bones condicions sanitàries. Si els cans
tenen edats superiors a vuit setmanes, s'exigirà que aquests animals
presentin certificat veterinari de desparasitació i vacunació.
e) Hauran de lliurar al comprador el document que n'acrediti la raça, l'edat,
la procedència, l'estat sanitari i altres característiques d'interès.

Art. 27.
Per a la instal·lació, dins el municipi, dels animals dels circs i zoològics
ambulants i d'atraccions firals amb animals i similars, en el cas que no impliquin
l’ocupació de la via pública serà suficient la presentació d’una declaració
responsable, subscrita per l’interessat i en la que manifesti, sota la seva
responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent,
que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a
mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a l’activitat.
En el cas que impliquin l’ocupació de la via pública, serà necessària l’obtenció
de la llicència municipal prèvia, la concessió de la qual correspon ordinàriament
a l'Alcalde.
Les sol·licituds de llicència seran tramitades d'acord amb la legislació de
procediment comú. En concret, l’interessat haurà de presentar una sol·licitud
acompanyada d’una memòria descriptiva on es detalli l’emplaçament, la
superfície que desitja ocupar i el tipus d’activitat a desenvolupar.

El termini de tramitació de la llicència serà de dos mesos. En cas que
l'Ajuntament no resolgui expressament la sol·licitud de llicència aquesta
s'entendrà desestimada a tots els efectes.
La llicència tindrà una durada màxima d’un any i la renovació de la mateixa no
serà automàtica sinó que serà a instància de l’interessat.

CAPÍTOL X. De les infraccions i sancions
Art. 28.
El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del
propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni
a les persones, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en
general, d'acord amb el que estableix l'article 1905 del Codi civil.
Art. 29.
1. En cas que els propietaris o posseïdors dels animals incompleixin de manera
greu o persistent les obligacions establertes en aquesta Ordenança i,
especialment, quan hi hagi risc per a la seguretat o la salut de les persones
o del mateix animal, l'Administració municipal podrà comissar l'animal i
disposar de traslladar-lo a un establiment adequat, a càrrec del propietari, i
adoptar qualsevol altra mesura addicional que consideri necessària.
2. El comís té caràcter de mesura cautelar fins a la resolució de l'expedient
sancionador, a la vista del qual l'animal pot ser retornat al propietari o
esdevenir propietat de l'Administració, la qual pot donar-lo en adopció o
cessió, o si s'escau sacrificar-lo segons la característica de la situació o estat
de l'animal comissat.
Art. 30.
De conformitat amb el que disposa la Llei de protecció del animals que viuen a
l’entorn humà la infracció dels preceptes d'aquesta Ordenança serà sancionada
per aquest Ajuntament o, a proposta d'aquest, per altres instàncies de
l'Administració quan, per la naturalesa o la gravetat de la infracció, la sanció a
imposar així ho requereixi.
Art. 31.
1. A l'efecte d'aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus
o molt greus.

2. Es consideren infraccions lleus:
a) Donar aliments als animals en la via pública i/o espais públics. (art. 8).
b) L'incompliment d'allò que estableixen els art. 12 i 13.
c) No inscriure el ca en el RIACIB el termini indicat, i l'incompliment de la resta
de disposicions de l'art. 16.
d) Qualsevol altra acció o omissió recollida a l’article 45.1 de la Llei 1/1992 de
8 d’abril de 1992 o a l’apartat 4 de l’article 13 de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre sobre el règim 2 jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos (BOE 24-12-199)
3. Es consideren infraccions greus:
e) L'incompliment d'allò que es disposa amb relació al cans de guarda ( No
recollir les deposicions fecals dels cans i/o moixos a les vies públiques. (art.
15).
f) La no-identificació dels animals, d'acord amb l'art. 18.
g) No disposar de la documentació sanitària. (art. 19.2)
h) No presentar la documentació sanitària i el certificat veterinari de l'animal en
cas d'agressió (art.20)
i) No comunicar les incidències que es produeixin durant el període
d'observació de l'animal agressor. (art. 20)
j) Mantenir els animals en condicions higièniques i sanitàries no adequades o
que suposin molèsties, de renous o altres, per als veïns o altres persones.
(art. 5, 6 i 11).
k) La venda ambulant d'animals de companyia i venda d'animals domèstics
sense autorització municipal. (art 25 i 26).
l) El funcionament de les activitats establertes als art 26 i 27, sense
autorització municipal ni declaració de nucli zoològic i/o sense les degudes
condicions higienicosanitàries.
m) Incompliment dels requeriments o de les mesures que dicti l'autoritat
municipal.
n) Que el ca circuli per la via pública sense anar lligat (art. 12)
o) La no utilització del morrió en els casos que estableix l'art. 16.3.
p) No disposar de l'assegurança de responsabilitat civil en els casos que
estableix l'art. 16
q) No disposar de l'autorització expressa en els casos que preveu l'art. 16.2 .
r) Qualsevol altre, no prevista a aquesta ordenança i prevista com a tal a
l’article 46.2 de la llei 1/1992 com a infracció greu. o a l’apartat 2 de
l’article 13 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos (BOE 24-12-199)
4. Són infraccions de caràcter molt greu:

a) Tinença d'animals domèstics no qualificats de companyia i d'animals
salvatges, sense autorització expressa. (art. 7).
b) Tinença d'animals salvatges potencialment perillosos o verinosos. (art. 7).
c) No vacunar els animals quan l'Administració ho decideixi d'acord amb l'art.
19.1.
d) No sotmetre a observació veterinària un animal que hagi causat lesions a
persones. (art. 20).
e) No comunicar a l'Ajuntament les malalties transmissibles de declaració
obligatòria (art. 21).
f) Abandonar i alliberar els animals segons les previsions de l'art. 22.
g) L'incompliment de les prohibicions previstes a l'art. 25
h) Les lesions o agressions a persones produïdes per un animal de companyia
(art. 20).
i) Qualsevol altre no prevista en aquesta ordenança i prevista a l’article 46.3
de la llei 12/1992 o a l’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos (BOE 24-12-199)
Art. 32.
Són circumstàncies agreujants de les infraccions les següents:
a)
b)
c)
d)
e)

la
la
la
la
la

concurrència de risc sanitari en les circumstàncies objectives dels fets
perillositat objectiva de les circumstàncies de fet
reincidència
situació de risc o perill per a la salut del propi animal
intencionalitat

Art. 33.
1. Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de 5.000 fins a 10.000
pessetes; les greus amb multa de 10.000 fins a 25.000 pessetes, i les molt
greus amb multa de 25.000 fins a 500. 000 pessetes
2. Per a la graduació de la quantia de les multes es tindran en compte també
les circumstàncies agreujants que se citen en l'article anterior, a part d'altres
que puguin incidir també en el grau de responsabilitat en els fets
Art. 34.
1. Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el procediment
establert en el Decret 14/1994 de 10 de febrer de 1994, sobre el
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

2. La resolució inicial de l'expedient així com la potestat sancionadora en les
matèries pròpies d'aquesta Ordenança queden atribuïdes a l'Alcaldia.

DISPOSICIÓ FINAL- Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.

A N N E X A L'ART. 15
LLISTA DE RACES
-

Bullmastiff
Dòberman
Dog argentí
Dog de Bordeus
Fila brasiler
Mastí napolità
Pit bull
Presa canari
Rottweiler
Staffordshire
Tosa japonès

ANNEX 1 – MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARANT:
Nom i cognoms:
NIF:
Adreça a efectes de notificacions:
Codi Postal:
Localitat / Municipi:
Telèfon: Fax: Adreça electrònica:

Província:

EN REPRESENTACIÓ DE (EN EL SEU CAS):
Nom i cognoms / Raó social:
NIF/CIF:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
DADES DE L’ESTABLIMENT / DEL LLOC ON ES PRETÉN REALITZAR
L’ACTIVITAT:
Nom:
Adreça:
Codi postal:
Localitat / Municipi:
Província:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
De conformitat amb l’Ordenança de tinença d’animals, per la qual s’estableix el
procediment de declaració responsable per a (especificar activitat de prestació de
serveis
que
es
pretén
realitzar)......................................................................................................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
- Que les dades contingudes en aquest document són certes.
- Que compleixo amb els requisits establerts a la normativa vigent d’aplicació per
accedir
...........................................................................................................................(especific
ar activitat de prestació de serveis que es pretén realitzar).
- Que disposo de tota la documentació que així ho acredita.
- Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període de temps
inherent a l’activitat.
I per tal que així consti davant aquest Ajuntament a l’efecte de
............................................ (especificar activitat de prestació de serveis que es pretén
realitzar) realitzo la present declaració responsable.
.............................., ......... de ......... de 20.........
[signatura]

DESTINACIÓ: Ajuntament des Mercadal
Totes les dades queden protegides d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, especialment l’article 10 (“El responsable del fitxer i els que
intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personalestan obligats al secret
professional pel que a les dades i al deure de conservar-les”).
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