Per acord del Ple de dia 25 de març de 2004 fou aprovada definitivament l’Ordenança per a la inserció
dels animals de companya a la societat urbana, publicada en el BOIB núm. 56 de 24.04.2004, entrà en
vigor el dia 25 d’abril de 2004.

El dia 22 de maig de 2004 es va publicar en el BOIB núm. 73 la correcció d’errades al text.

Per acord del Ple de dia 25 de maig de 2009 fou aprovada la modificació de diversos articles d’aquesta
Ordenança, publicada en el BOIB núm. 93 de 27.06.2009 entrà en vigor el dia 28 de juny de 2009.

Per acord del Ple de dia 19 d’abril de 2011 fou aprovada la modificació de l’enunciat del capítol I del títol
II i del darrer paràgraf de l’article 53, publicada en el BOIB núm. 70 de 12.05.2011, entrà en vigor el dia
13 de maig de 2011.

Text consolidat de caràcter informatiu. Inclou les seves posteriors modificacions i correccions per a facilitar la seva lectura.
El text oficial publicat en el BOIB pot consultar-se en aquesta mateixa pàgina web.

ORDENANÇA PER A LA INSERCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA A LA SOCIETAT URBANA

ÍNDEX
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
TÍTOL PRELIMINAR
TÍTOL I. Objecte
TÍTOL II. De les activitats relacionades amb animals de companyia
CAPÍTOL I. De les llicències i registres
CAPÍTOL II. Condicions generals dels locals i les instal·lacions i llur funcionament
CAPÍTOL III. Condicions específiques
SECCIÓ 1. Vivers d'animals
SECCIÓ 2. Guarderies
SECCIÓ 3. Compravenda d'animals de companyia
SECCIÓ 4. Serveis d’empolainament
SECCIÓ 5. Consultoris i clíniques veterinàries
SECCIÓ 6. Hospitals d'animals de companyia
SECCIÓ 7. Festes, exposicions i concursos
SECCIÓ 8. Associacions per a la defensa i la protecció dels animals

1

TÍTOL III. De la tinença i la circulació d'animals
CAPÍTOL I. De la tinença
CAPÍTOL II. De la circulació
TÍTOL IV. Vacunacions i/o tractament obligatoris
TÍTOL V. Dels Serveis Municipals
CAPÍTOL I. Del Cens Municipal d'Animals de Companyia
CAPÍTOL II. Del Servei de Recollida d’Animals
CAPÍTOL III. Del dipòsit i l’adopció d'animals
CAPÍTOL IV. Del sacrifici d'animals i de la recollida i l’eliminació dels seus cadàvers i les seves restes
CAPÍTOL V. De l'observació sanitària
TÍTOL VI. Dels gravàmens
TÍTOL VII. De les infraccions i les sancions
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ TRANSITORIA
DISPOSICIONS FINALS

2

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al llarg d’aquests darrers decennis el creixement quantitatiu i qualitatiu dels animals de companyia ha estat
tan espectacular que, de pura anècdota ciutadana –el nombre de famílies posseïdores d’aquests animals es
podia comptar amb els dits de les mans–, han passat a exercir un protagonisme de tal envergadura que en
cap ordre d’idees pot passar desapercebut. La justa valoració dels aspectes positius de la seva implantació
social, unida al fet que la seva existència o creixement incontrolat pot comprometre importants parcel·les
de la sanitat i la higiene pública, obliguen aquest Ajuntament a tenir en compte, amb esperit crític, l’amplia
problemàtica que planteja aquesta realitat per imbricar-la en la dinàmica d’una sèrie de regulacions
capaces d’aconseguir la inserció harmònica d’aquests animals al si d’una societat culta i desenrotllada.
Les motivacions que han conduït a tal estat de coses són profundes i, al mateix temps, lògiques. Es podrien
explicar per la interacció establerta entre una exigència social i l’efecte de resposta que l’hagi pogut omplir;
en aquest cas concret, pel ràpid creixement econòmic, d’una part, i, de l’altra, per la soledat i la
incomunicació que confereix a les aglomeracions humanes dels nostres dies la seva més clarificadora
etiqueta.
Tot indueix a pensar que sense aquest ulterior desenrotllament econòmic que de fet ha amuntegat les
poblacions i les ha extret del seu entorn natural, o sense la consegüent desaparició de la cèdula protectora,
física i sentimental, de l'individu, els animals de companyia no haurien ocupat el lloc estel·lar en què se’ls
ha entronitzat, i que ha estat la tensió vital a què obliga la insaciable societat de consum el que ha fet
d’aquests animals,
per a l’home que habita la desolada aridesa de l’asfalt, l’únic record vàlid d’una natura perduda, la sola
engruna de tendresa que descobrirà en topar la seva mirada amb els ulls suggeridors de l’animal en tornarli agraït el regal d'una carícia.
I és que el subconscient col·lectiu ha intuït que l'animal de companyia pot jugar un paper de primera
magnitud en la remodelació de la societat per fer-la menys aspra, més suportable; i ha percebut, per pura
inèrcia, la seva positiva influència en l’educació dels infants en descobrir que en la seva íntima relació amb
ells no sols aflora una sensibilitat més aguda, un clar sentit de la protecció del més dèbil o els primers
centelleigs d'un altruisme que pugna per refermar-se, sinó que ve reforçada la justa valoració de la seva
responsabilitat, l’abast mesurat del seu poder davant l’ésser que podria dominar com volgués.
Aquesta ordenació, en conseqüència, pretén configurar una sèrie de normatives amb les quals canalitzar
aquests aspectes positius del seu arrelament social i respondre, al mateix temps, als efectes laterals que
pot implicar la desafiadora i complexa realitat de la seva existència, mitjançant la vertebració d'una àmplia
teoria de mesures, restrictives les unes, alliçonadores les altres, que incideixin en l’eliminació dels riscs
apuntats per reforçar, des de l’operativitat d’aquests controls, els efectes beneficiosos que aporten a la
societat.
De manera prioritària es pretén reduir la incidència de les malalties comunes a l’home i als animals
subratllant especialment les que afecten els infants i les dones: toxoplasmosi, toxocariasi, leishmaniosi,
etc., mitjançant l’adopció de criteris sanitaris i higiènics d’eficàcia contrastada i que es convertiran en els
denominadors comuns de les reglamentacions que protagonitzen l’essència d’aquest ordenament. Com no
podia ser d’altra manera es preveuen les mesures correctores capaces d'impedir les molèsties que per
contaminació sonora o altres motius d’índole semblant poden ser produïdes per aquests animals.
Donant-los el relleu que mereixen, es tenen presents les regulacions encaminades a evitar que les
dejeccions d’aquests animals embrutin els espais públics i s’estipulen els criteris que n’han de presidir la
circulació per evitar danys físics i psíquics a tercers o reduir-ne el protagonisme en els accidents de trànsit
ocasionats, directament o indirecta, per la seva presència anàrquica en aquells espais.
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Encara que sigui molt indirectament es perfilen mesures d’ordre fiscal que poden apuntar al control de la
natalitat d’aquests animals de companyia, el creixement desordenat dels quals podria invalidar qualsevol
intent dirigit a la seva inserció social. La potenciació del CENTRE SANITARI MUNICIPAL i la delineació d'un
canal humanitari al llarg del qual ha de discórrer la recollida d’animals vagabunds pot coadjuvar, d'altra
banda, a la contenció eficaç de les taxes de natalitat.
Respectant i fomentant sempre els criteris humanitaris que han de presidir la convivència amb aquests
animals, s’assenyalen les característiques higièniques, estructurals i d’infraestructura que han d’imprimir el
seu tarannà als establiments mercantils o industrials que s’hi relacionen i s’estableixen els procediments
administratius que s’han de seguir per obtenir els permisos d’instal·lació, obertura i funcionament.
Cal subratllar, pel que tenen de nou en la legislació espanyola, els articles que regulen el seu lliure accés als
mitjans de transport públic i, amb caràcter discrecional, als restaurants, hotels, residències de la tercera
edat, etc. De manera explícita s’assenyala l’obligació que incumbeix els qui causin accidents de trànsit en
què es lesionin aquests animals, de recollir-los amb vista a la prestació dels primers auxilis mèdics o
quirúrgics a les clíniques veterinàries que acceptaran dur a terme aquesta humanitària labor. Des de les
mateixes perspectives es demana l’ajuda moral i física que puguin prestar tant la Policia Local com les altres
forces de seguretat de l'Estat.
Al capítol corresponent es tipifiquen les infraccions a l’articulat d’aquesta Ordenança perquè les inevitables
mesures coercitives i les sancions econòmiques que se’n poden derivar siguin garantia del seu compliment i
de la prevalença dels valors cívics sobre qualssevol actituds negatives d'indisciplina o irresponsabilitat.
Finalment i pel convenciment de la positiva influència de les campanyes de divulgació en el camp de
l’educació sanitària i de la conscienciació ciutadana, se subratlla la necessitat d’organitzar-les valent-se de
l'ampli ventall de possibilitats que ofereixen els mitjans de comunicació de masses perquè, des del
suggeriment i el convenciment, arribi a ser una realitat aquesta harmònica inserció dels animals de
companyia al si de la societat urbana.
A manera de portada a l'articulat que desenrotlla el seu ordit dispositiu es passa revista a tota una teoria de
conceptes bàsics o línies mestres, de vertebració, si no impossible almenys difícil, però que, considerats des
d'una àmplia perspectiva, sospesats i provats minuciosament, poden prestar a aquest ordenament els
requisits en què fiar-ne l’èxit operatiu i la profunditat de la implantació. S’especula al llarg d’aquest capítol
sobre la necessitat d’aprofundir en els coneixements epidemiològics de les malalties comunes a l’home i als
animals amb vista a eradicar-les i es propugna, en aquest ordre d’idees, establir una relació més estreta
amb els departaments de l'interior i sanitaris de l'Administració central, l’autonòmica així com col·legis
professionals interessats, especialment el de veterinaris , que apuntaria al continuat transvasament
d’informació i a optimar els fruits d’aquesta col·laboració; en definitiva, a delinear aquelles idees bàsiques
perquè hom entén que de la seva renovada assumpció i constant actualització no sols depèn que el tarannà
regulador que es confereix al seu articulat no s’anquilosi en l’obsolescència sinó que es dinamitzi la seva
força d’implantació per la seva constant remodelació a impulsos dels nous coneixements adquirits en els
camps de les ciències mèdiques, de la sociologia, de l’educació i de les tècniques de la comunicació social.
La present Ordenança va entrar en vigor el 12 d’octubre (BOP núm. 18.285, d'11.10.83) i fou pionera en
l’ordenació municipal de la matèria a nivell de l'Estat. De l’encertat i avançat del seu contingut, en dóna fe
el fet que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en elaborar la Llei 1/92, de 8 d’abril, de protecció dels
animals que viuen a l’entorn humà, recull pràcticament tots els objectius i el contingut de la present
Ordenança municipal.
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ORDENANÇA PER A LA INSERCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA A LA SOCIETAT URBANA
TÍTOL PRELIMINAR
Article únic. Per tal d’assegurar el permanent desenrotllament d’aquesta Ordenança i els fins que
persegueix, l'Administració municipal ha d’impulsar l’estudi i l’aprofundiment sobre les següents idees
bàsiques o línies mestres:
- Coneixement, prevenció i control de les malalties comunes a l’home i als animals de companyia.
- Desenrotllament de tècniques epidemiològiques. A tals efectes, els facultatius, els consultoris, les
clíniques, etc. que en l’exercici de la seva professió tinguin coneixement de l’existència de focus o casos de
zoonosi transmissibles a l’home ho han de comunicar, inexcusablement i immediatament, als serveis
competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Estadística i qualificació de les poblacions d’animals de companyia, amb especial referència a les canines i
felines.
- Definició dels vectors de les entitats nosològiques més freqüents i vies de contagi.
- Índexs de mortalitat i morbiditat de les dites entitats.
- Especial atenció a l’estudi de les malalties i mesures profilàctiques pròpies de les dones i els infants,
relacionades amb la convivència d’aquests animals.
- Estudi i desenrotllament de campanyes d’informació i divulgació apel·lant a la utilització dels diferents
mitjans de comunicació social (ràdio, premsa, televisió, fullets, tríptics, opuscles, seminaris, conferències,
etc.).
- Potenciació de la col·laboració amb els organismes dependents de l'Administració central, l’autonòmica i
la institucional competents en matèria de sanitat a fi de propiciar un continuat transvasament d'informació
i una eficaç cooperació en l’àrea dels serveis que dimanen de la present Ordenança, amb especial
referència als municipis insulars i, molt concretament, als limítrofs amb el de Palma.
L'Ajuntament ha de propiciar, en aquest sentit, els canals a través dels quals ha de fluir la col·laboració
apuntada, la instrumentació dels dispositius legals capaços de cobrir les àrees desateses i impedir la costosa
superposició de funcions, propugnant-ne, al contrari, la fèrtil juxtaposició i, en definitiva, tots els mètodes
que des de la imaginació i el contrast de criteris puguin conduir a la inserció de la sanitat i la higiene
públiques en unes coordenades d'alerta constant i perfeccionament.
- Especial atenció al benestar de l’animal.
TÍTOL I
Objecte
Article 1.
La present Ordenança té per objecte la protecció dels animals, la regulació de la inserció harmònica dels
animals de companyia a la societat urbana i la de les activitats comercials, industrials, professionals i de
serveis que hi estiguin relacionades en el marc de les competències i obligacions municipals.
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Article 2.
Es consideren animals de companyia als efectes de la present Ordenança els domèstics que convisquin amb
l’home a títol no lucratiu o estiguin destinats a conviure-hi.
TÍTOL II
Activitats relacionades amb els animals de companyia
CAPÍTOL I
Condicions i registres
Enunciat del capítol I modificat per acord del Ple de 19 d’abril de 2011, BOIB núm. 70 de 12.05.2011.
Article 3.
Constitueixen activitats comercials, industrials, professionals i de serveis subjectes a la present Ordenança,
les següents:
- vivers d’animals de companyia
- guarderies d’aquests
- comerços dedicats a compravenda
- serveis d’empolainament
- consultoris i clíniques veterinàries
- hospitals d'animals de companyia
- festes, exposicions i concursos
- associacions per a la defensa i la protecció dels animals
- cementeris d’animals
- qualssevol altres activitats anàlogues
Article 4.
Paral·lelament a la llicència municipal corresponent, les activitats enumerades a l'article anterior s’han
d'adaptar segons els correspongui a la normativa del Registre de Nuclis Zoològics de les Illes Balears, el
Registre d'Associacions de Protecció i Defensa dels Animals, els certàmens ramaders amb presència de
bestiar oví, o al Registre de Centres d'Atenció Sanitària als Animals de Companyia i a la resta de normativa
d’aplicació dictada pels òrgans competents del Govern de les Illes Balears, o d’altres per als quals se
sol·licita:
Memòria de l’activitat a desenrotllar
- Projecte d’instal·lació
- Informe tècnic sanitari firmat per veterinari col·legiat
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- Emplaçament adequat amb dotació dels mitjans necessaris per al seu aïllament sanitari
- Instal·lacions i equips idonis que permeten el funcionament higiènic de l’establiment
- Dotació d’electricitat i aigua corrent calenta i freda
Disposar d'un sistema de destrucció o eliminació de cadàvers i matèries contumaces
Article 5.
Per tal de controlar i assegurar la innocuïtat d’aquestes activitats han d’estar subjectes a la permanent
inspecció per part dels serveis tècnics municipals competents. Si, de les inspeccions practicades, en resulta
la detecció d’anomalies, la Batlia pot optar entre alguna de les resolucions següents:
- Concedir un termini perquè s’adoptin les mesures correctores pertinents amb expressa suspensió de
l’exercici de l’activitat.
- Suspendre parcialment l’exercici de l’activitat, la qual cosa pot afectar l’ús de determinades instal·lacions,
maquinària o utillatge, la prestació de serveis concrets, etc., mentre s’adopten les mesures correctores
pertinents.
- Suspendre temporalment la llicència municipal, la qual cosa implica el cessament total de l’activitat durant
el temps que calgui per adoptar les mesures correctores.
La resolució que pel que fa al cas adopti la Batlia ha d’estar en funció de l'informe emès pels serveis tècnics
municipals competents de resultes de la inspecció practicada. Tot això sense perjudici que s’incoï
procediment sancionador si escau.
Article 6.
La llicència d’obertura i funcionament de l’activitat ha de figurar en tot cas exposada de manera visible per
al públic en general a la dependència principal de l'activitat.
CAPÍTOL II
Condicions generals dels locals i les instal·lacions i llur funcionament
Article 7.
Sense perjudici del que estableix la normativa reguladora d’activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses i la resta de normativa general i local aplicable en matèria de sanitat i higiene, seguretat,
prevenció d’incendis, protecció mediambiental i tecnologia de la construcció, tots els locals i les
instal·lacions adscrits a les activitats a què es refereix l'article 4 de la present Ordenança han de complir les
condicions estructurals i de serveis següents que els siguin d’aplicació:
1. La qualitat de les construccions i els materials utilitzats així com la projecció dels locals i les instal·lacions
a fi de permetre el confortable acomodament dels animals de companyia i evitar molèsties al veïnat han
d’assegurar:
Ventilació adequada.
Espai vital suficient en relació amb l’objecte de l'activitat i que possibiliti, si s’escau, la pràctica de l’exercici
físic dels animals.
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Fàcil neteja i sanejament de locals i instal·lacions.
Il·luminació natural o artificial de prou intensitat com per permetre les operacions de neteja, observació,
distribució d’aliments i qualssevol altres pròpies de l'activitat.
La permanència dels animals als locals o establiments impedint els riscs de fuites.
Les mesures d'insonorització adequades per evitar contaminació ambiental per renous, en especial als
establiments que hagin d'albergar permanentment animals de companyia.
2. Les parets i els sòls han de ser impermeables i de fàcil neteja. La impermeabilització de les primeres ha
d'arribar a una alçària mínima d'un metre. La unió entre els sòls i els paraments verticals ha de ser de perfil
còncau.
3. Les dependències que alberguin permanentment animals de companyia, entenent com a tals aquelles en
què es prevegi l’ocupació de forma ininterrompuda, han de disposar d'aigua corrent subministrada a
pressió mínima de 4 atmosferes, amb punts de sortida prou diversificats per assegurar-ne l’abast a tota la
superfície de les dites dependències, a fi de possibilitar-ne la neteja.
4. En funció de la capacitat de treball programat s'ha d’instal·lar un nombre adequat de nínxols, gàbies o
habitacles modulats individuals en què romanguin els animals perquè no es produeixin agressions entre
ells.
L'espai, cobert o no, la gàbia o qualsevol tipus d'habitacle, tant fix com mòbil, que hagi de servir
d'allotjament de cans ha de ser prou alt perquè puguin romandre a l'estació amb el cap i el coll dreçats i
tenir l'amplitud necessària per permetre'ls girar còmodament sobre si mateixos. A més, l’esmentat espai ha
de possibilitar l’exercici fisic de l’animal.
Els habitacles tancats destinats a albergar moixos han de tenir, com a mínim, una superfície d'un metre
quadrat i una alçària de 50 cm.
Els corresponents a altres animals de companyia han de ser els adequats a cada espècie, per tal de
permetre que hi estiguin còmodes.
La comunicació amb les dependències d'alberg dels animals s'ha d’efectuar, per raons de seguretat,
mitjançant dues portes entre les quals hi ha d’haver un espai lliure. S’han d’obrir de fora cap a dins.
Tots els sòls de les dependències a què es refereixen els paràgrafs anteriors ha d’estar dotats d'un adequat
drenatge i/o sistema d'evacuació d'aigües residuals, a fi de mantenir les condicions de neteja i sequedat
necessàries, connectat a les xarxes de clavegueram sanitari o, si s’escau, a una fossa sèptica ajustada a la
normativa d'aplicació.
Llevat de les activitats compreses a la secció 7 del capítol III del present títol, queda prohibit usar
instal·lacions provisionals per a habitacles d'animals de companyia.
Als allotjaments col·lectius, el nombre d'animals dipositats ha d’estar en relació amb la possibilitat de
complir el que estableix l'apartat primer del present article.
5. Els establiments destinats a rebre i allotjar animals de companyia, amb caràcter de permanència, han de
disposar d'un espai habilitat per aïllar els qui presentin evidència clínica de patir malaltia infectocontagiosa
o parasitària.
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Article 8.
Les activitats a què es refereix l'article3 de la present Ordenança han de complir les següents condicions de
funcionament:
1. Tots els animals allotjats han de disposar de llits de material adequat que, necessàriament, s’han de
col·locar damunt una superfície que els aïlli del sòl.
2. Els excrements dipositats als llits s’han de retirar almenys dues vegades al dia i no han d’estar en cap
moment banyats per dejeccions líquides.
Els excrements dipositats en àrees d'exercici han de ser retirats, com a mínim, una vegada al dia.
3. Cada compartiment que allotgi un animal de companyia ha de disposar d'un recipient de fàcil neteja a fi
d'assegurar prou subministrament d'aigua potable durant tot el dia. Les menjades s’han de distribuir en
plat o recipients sense abonyegaments o anfractuositats i en conseqüència, bons de fer nets.
4.-Els fems i les deixalles s’han de recollir mitjançant dipòsits o contenidors de tancament
hermètic per impedir que hi accedeixin insectes i rosegadors. L’evacuació i la posterior eliminació s'han
d’efectuar segons el que estableix l'Ordenança municipal de neteja.
Els cadàvers d'animals s’han de dipositar en un departament o recipient/contenidor de capacitat suficient i
hermètic a l’espera de traslladar-los a centres d'eliminació autoritzats.
5. Els locals i les instal·lacions s’han de netejar amb la periodicitat necessària per assegurar les adequades
condicions higièniques. En tot cas, els albergs, les gàbies i la resta d'habitacles han de ser minuciosament
netejats, desinfectats i desinsectats immediatament després de cada desallotjament.
Així mateix, periòdicament, s’han de desratitzar, desinsectar i desinfectar els locals i les instal·lacions en
general. La documentació que acrediti el compliment d'aquesta obligació ha de ser al local a disposició dels
agents o funcionaris competents.
6. Els productes destinats a l'alimentació dels animals allotjats s'han d’emmagatzemar de forma que
s’impedeixi que els rosegadors i insectes hi accedeixin. S’han de distribuir per al consum en recipients bons
de netejar i conformement al pla de treball proposat a la memòria descriptiva.
7. L'acceptació d'animals que per qualsevol concepte i període de temps s’hagin d’hostatjar queda
condicionada que el propietari o posseïdor presenti el certificat o la targeta sanitària que acrediti que ha
duit a terme, si s’escau, la preceptiva vacunació contra la ràbia.
Així mateix s'ha d’exigir als propietaris o posseïdors de cans l'acreditació de la seva
inscripció al corresponent Registre d'Identificació d'Animals de Companyia de les Illes Balears.
8. A cada una de les activitats assenyalades s’ha de disposar d'un llibre de registre específic, de conformitat
amb el que disposa en cada cas el següent capítol. Així mateix s’ha de disposar de fulls de reclamacions a
l’abast del públic i dels agents de l’autoritat.
9. El personal que presta els seus serveis en aquestes activitats ha de mantenir les adequades condicions
d'higiene i neteja personals i ha d'estar capacitat i especialitzat en relació amb els treballs o serveis que
tingui encomanats.
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10. A l’efecte de seguretat, aquests establiments han d'estar connectats, mitjançant el sistema pertinent,
amb la Policia Local per tal de poder localitzar el titular si és necessari, llevat que disposin de servei de
vigilància privada permanent.
CAPÍTOL III
Condicions específiques
Article 9.
Sense perjudici del compliment de les condicions generals establertes al capítol anterior, les activitats a què
es refereix l'article 3 de la present Ordenança han de complir les condicions específiques que es detallen a
continuació.
Quan en un mateix local o establiment se simultaniegin dues activitats o més, llevat de les de consulta,
clínica o hospital veterinaris que no es puguin simultaniejar amb les altres i al marge de la qualificació de
l'activitat segons el seu objectiu principal, hi són d'aplicació les condicions específiques establertes per a
totes i cadascuna de les activitats complementàries exercides o que hom pretengui exercir.
SECCIÓ 1
Vivers d'animals
Article 10.
Tenen la consideració de vivers d'animals de companyia els establiments que alberguin més de cinc
femelles de la mateixa espècie i que tinguin com a finalitat primordial la reproducció i la comercialització de
les cries.
No tenen la consideració de vivers les dules, encara que el nombre de cusses que les constitueixin sigui
superior a cinc.
Article 11.
Els vivers d'animals de companyia han de complir les següents condicions específiques:
1. Disponibilitat dels adequats dispositius de calefacció per mantenir la temperatura convenient a les
dependències destinades al part i al període de cria.
2. Patis d'exercici per a cada ventrada, amb una superfície mínima que els permeti practicar exercici físic
d'acord amb les seves necessitats etiològiques no inferior a 3 metres quadrats per cadell en el supòsit de
races grosses i del metre quadrat per a races mitjanes i petites. Aquests patis han de ser exteriors i
preferiblement han d’estar orientats al sud.
3. La distribució de cries s'ha d’ajustar al que disposen els apartats 3, 4 i 5 de l'article 19 i els articles 21 i 22
de la present Ordenança.
Article 12.
Aquests establiments s’han d'ubicar fora de nuclis a una distància mínima de 500 m dels nuclis de població
agrupada. En qualsevol cas han d'estar dotats de les mesures correctores que calguin per evitar les
molèsties generades per la transmissió de nivells sonors superiors als permesos.
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Article 13.
Aquests establiments han de ser declarats nuclis zoològics per l'òrgan competent del Govern de les Illes
Balears i han de dur el llibre de registre oficial propi dels esmentats nuclis.
SECCIÓ 2
Guarderies
Article 14.
Es consideren guarderies als efectes de la present Ordenança els establiments que presten, amb caràcter
primordial, el servei de recepció, allotjament, manutenció i atenció d'animals de companyia per un període
de temps determinat i a compte dels seus propietaris o posseïdors.
Article 15.
Aquestes activitats han de complir les condicions específiques següents:
1. Cada ca albergat ha de disposar d'una àrea individual d'exercici de 5 m² com a mínim, annexa a
l'habitacle. Els sòls d’aquests parcs han d’estar fabricats amb materials impermeables, de fàcil neteja i amb
una inclinació de l’l% per facilitar l’evacuació d'aigües residuals.
2. Per facilitar una major llibertat a aquests animals s’ha de disposar de parcs generals d'exercici, els sòls
dels quals poden ser naturals o de terra batuda, que han de ser utilitzats pels animals albergats seguint un
sistema rotatori. El nombre d'animals que utilitzin les dites instal·lacions en cada torn ha de permetre el seu
còmode i natural exercici físic. En aquest sentit, han de disposar com a mínim d'un espai de 7 m² de parc
per animal.
3. Les instal·lacions de cuina per preparar els aliments que s’hagin de subministrar als animals albergats han
de disposar d'aigua calenta, rentadors, rebost i, si s'utilitzen aliments peribles, equipament frigorífic
adequat i de capacitat suficient.
4. Els animals que aquests establiments alberguin han d'exhibir el certificat oficial expedit per un veterinari
col·legiat, acreditatiu d'haver estat vacunats contra la ràbia, amb l’antelació mínima d'un mes i màxima
d'un any. Així mateix, han de presentar un certificat expedit per un veterinari col·legiat en què consti que
han estat vacunats contra la leptospirosi, la parvovirosi, l’hepatitis vírica i el borm, en un període de temps
no inferior a quinze dies ni superior a un any.
Article 16.
És d'aplicació a aquests establiments el que dissposa l'article 12 de la present Ordenança.
Article 17.
Aquests establiments han de ser declarats nuclis zoològics per l'òrgan competent del Govern de les Illes
Balears i han de dur un llibre registre en què es faci constar, com a mínim, el nom i domicili del propietari o
posseïdor de l'animal albergat, la raça i les característiques somàtiques d'identificació, la data d'entrada i
sortida (o previsió d’aquesta), així com dades de la persona responsable amb què es pugui connectar en cas
d'emergència o necessitat quan aquesta no sigui el propietari o posseïdor i el número de registre
d'identificació (microxip) i de la targeta sanitària canina si s’escau. Els llibres esmentats han de ser a
l'establiment a disposició dels funcionaris i agents de l'autoritat competent.
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SECCIÓ 3
Compravenda d'animals de companyia
Article 18.
S'inclouen en aquesta secció els establiments en què s'exerceix com a activitat principal la compravenda
d'animals de companyia, que es pot simultaniejar amb la comercialització de complements per a la tinença,
la circulació, l’alimentació, l’educació, l’ensinistrament, etc. d’aquests.
Article 19.
Aquestes activitats han de complir les condicions específiques següents:
1. Cap animal, inclosos ocells i peixos, ha d’estar exposat a l'acció de temperatura o llum excessives.
Les vitrines, els mostradors o les gàbies en què es mostren les cries canines o felines, així com altres
espècies d'una fisiologia anàloga, han de mantenir una temperatura constant entre els 18 i els 25°C. Els que
alberguin animals de procedència tropical o de regions fredes s’han de mantenir a les temperatures
ambientals que millor s'ajustin a les seves necessitats específiques.
2. Els habitacles que continguin animals per exposar-los han d’estar situats de tal manera que el seu sòl
sigui perfectament visible.
Els habitacles en què s'exhibeixin els animals per vendre’ls han d'estar situats de tal forma que no puguin
ser molestats per altres animals o persones alienes a l'establiment. Queda prohibit ubicar-los a una
distància inferior a un metre de les portes d'accés a l'establiment. Quan se segueixi el procediment d'apilar
habitacles s’han de prendre les mesures correctores oportunes per impedir que els situats a plans superiors
embrutin els que són a plans inferiors.
3. El nombre d'animals que s'alberguin ha d’estar relacionat amb la superfície disponible o amb la capacitat
de l'habitacle o continent.
Pel que fa als peixos situats a recipients d'aigua no airejada, són necessaris 5 litres d'aigua per cada 3 cm de
longitud de peix, exclosa la coa. Als tancs degudament airejats es pot mantenir una densitat de 6 cm de
longitud de peix, exclosa la coa, per cada 5 litres.
Com a norma general i tret de disposició específica, es necessita una superfície útil per albergar qualsevol
tipus d'animal no inferior a 45 x 45 cm, que s’incrementa a 60 cm² per kg de pes viu de l'animal.
L'alçària mínima dels habitacles per a exposició ha de ser proporcional a la grandària dels animals allotjats i
mai inferior a 45 cm. Una vegada finalitzat l'horari comercial han de ser retirats dels expositors i traslladats
o ubicats en un lloc que els permeti fer exercici, segons les seves necessitats físiques i etològiques i, si
s’escau, degudament insonoritzat per evitar molèsties a veïns.
4. Les espècies que hom pretengui comercialitzar i amb aquesta finalitat s'exposin a les diverses seccions
d’aquests establiments han d’estar en impecables condicions de salut.
Els exemplars de races mamíferes s’han de mostrar en bon estat de nutrició, amb la pell
estirada, el pèl llustrós, la mirada viva i l'expressió interessada pels estímuls ambientals.
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Quan es tracta d'espècies mamíferes només es poden posar a la venda els exemplars que han superat el
període de lactància natural de 40 dies i queda prohibit comercialitzar les cries el deslletament de les quals
s’hagi avançat.
5. Els animals objecte de compravenda han de ser entregats als compradors en caixes, gàbies o recipients
que ofereixin garanties de seguretat, higiene i bon acomodament dels animals, i que facilitin la
corresponent informació sobre manteniment i riscs de l’animal.
Article 20.
Aquests establiments han de ser declarats nuclis zoològics per l'òrgan competent del Govern de les Illes
Balears i han de dur el llibre registre oficial propi dels esmentats nuclis.
Article 21.
A fi de salvaguardar els interessos del comprador i el benestar de l'animal, el venedor de qualsevol animal
de companyia ha d’entregar al nou propietari un document, si escau en funció de la seva espècie, subscrit
per ell mateix i en què consti:
L’espècie, la raça, la varietat, el sexe, l’edat i els senyals somàtics per a la seva identificació el nom i l’adreça
del criador de procedència o de l'anterior propietari o posseïdor, si s’escau les pràctiques immunològiques
i de desparatització a què s’hagi sotmès l'animal, acreditades per un certificat expedit per un facultatiu
veterinari col·legiat el compromís formal d'entrega del document d'inscripció, si s’escau, de l'animal al llibre
d'orígens de la raça de la societat corresponent, si així s'ha acordat al compromís de compravenda.
Els cadells i les cries de les espècies felines, quan s'ofereixin a la venda i en el supòsit que així ho asseguri el
venedor, han d'exhibir certificats acreditatius de les pràctiques profilàctiques a què hagin estat sotmesos,
subscrites pel facultatiu veterinari col·legiat que hagi practicat les inoculacions.
Article 22.
Al document a què es refereix l'article anterior s’ha de fer constar, de forma clara i explícita, el compromís
assumit pel venedor de resoldre la compravenda per evicció i sanejament, en el cas que l'animal, durant el
període de quinze dies següents al de la seva entrega el comprador mostri evidència clínica de patir alguna
malaltia infectocontagiosa o parasitària amb un període d’incubació que s’hagi iniciat abans d’aquella data,
segons s'acrediti mitjançant certificat subscrit per facultatiu veterinari col·legiat.
Tenen igualment la consideració de redhibitoris els vicis, els defectes o les malformacions de caràcter
hereditari que pugui presentar l'animal objecte de la compravenda, circumstància igualment acreditada
mitjançant certificat expedit per facultatiu veterinari col·legiat.
Als establiments a què es refereix la present Secció ha de figurar exposat a la vista del públic el text del
present article.
Article 23.
Queda prohibida la compravenda d'animals de companyia a les vies i els espais lliures públics o privats de
concurrència pública, així com a establiments no autoritzats. Aquesta prohibició s'estén a la seva exhibició a
efectes de propaganda o publicitat, comercial o de qualsevol tipus, llevat d’autorització expressa de
l'organisme competent.
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Article 24.
Per a la comercialització d’animals potencialment perillosos hom s’ha d’ajustar al que estableix la disposició
addicional única d’aquesta Ordenança.
SECCIÓ 4
Servei d’empolainament
Article 25.
S'integren en aquesta Secció els establiments que tenen com a activitat principal la prestació dels serveis
propis de la neteja, la rentada, la perruqueria i l’empolainament general d'animals de companyia, els quals
la poden simultaniejar amb la comercialització de productes propis d’aquests serveis.
Aquests establiments han de ser declarats nuclis zoològics per l'òrgan competent del Govern de les Illes
Balears i han de dur el llibre registre oficial propi dels esmentats nuclis.
Article 26.
Els esmentats establiments han de complir les següents condicions específiques:
1. Disposar d'un equip per encalentir l'aigua, de forma que pugui ser subministrada a la temperatura
mínima de 41°C.
2. Disposar, així mateix, d'un sistema d'assecatge ràpid, mitjançant aire calent o un altre procediment idoni,
capaç de garantir la impossibilitat de produir cremades o estats de sufocació.
3. La taula de treball en què s'efectuïn les tasques d’empolainament ha de disposar d'un sistema de
seguretat que impedeixi que els animals es puguin estrangular en el seu intent de saltar en terra.
SECCIÓ 5
Consultoris i clíniques veterinàries
Article 27.
S'integren en aquesta Secció els establiments professionals destinats al diagnòstic i al tractament d'animals
de companyia, propis de la professió veterinària, sense que els animals hi romanguin més temps que el
necessari per a la seva diagnosi o teràpia.
Aquests establiments han de ser declarats centres d'atenció sanitària d'animals de companyia per l'òrgan
competent del Govern de les Illes Balears, o d’altres.
Article 28.
Són condicions específiques que han de complir els dits establiments, les següents:
1. Subministrament d'aigua freda i calenta fins a una temperatura de 80°C.
2. Adopció de mesures correctores per impedir la contaminació produïda per aparells d'electromedicina,
equips de raigs x o similars. A aquest efecte s’haurà de comptar, si s’escau, amb l’autorització de
l’organisme competent.
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3. Equipament de sistemes de desodorització i de desinfecció per aconseguir una constant i eficaç lluita
contra tota classe de paràsits externs.
4. Disposició de sales d'espera prou amples com per impedir la permanència dels propietaris o posseïdors
d'animals i d’aquests mateixos a la via pública o elements comuns de finques i immobles.
SECCIÓ 6
Hospitals d'animals de companyia
Article 29.
S'integren en aquesta secció els establiments que presten els seus serveis 24 hores al dia, en els quals
intervenen animals de companyia amb caràcter temporal, per al seu diagnòstic i tractament i sota
supervisió de professionals veterinaris. Aquests establiments han de ser declarats centres d'atenció
sanitària d'animals de companyia per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, o d’altres.
Article 30.
Aquests establiments han de complir les condicions específiques de l'article 28 i, a més, han de disposar
d'una zona aïllada, insonoritzada i amb gàbies individuals per hospitalitzar animals en tractament.
SECCIÓ 7
Festes, exposicions i concursos
Article 31.
S'integren en aquesta Secció les activitats, tant permanents com temporals, exercitades a locals tancats i
espais oberts, l'objecte de les quals és la realització de concursos, exposicions o exhibicions d'animals de
companyia.
Article 32.
Es prohibeix al terme municipal de Palma la celebració de festes, espectacles, concursos i exposicions
públiques o privades amb l'ús d'animals en què aquests puguin ser objecte de mort, tortura,
maltractaments, danys, patiments o tractaments antinaturals, o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de
l'espectador, tals com corrides de vedells i de toros, bregues de galls, de cans, o de qualssevol altres
animals entre si o amb exemplars d'altres espècies, així com qualsevol altre concurs i/o atracció semblant.
Queden exclosos de les prohibicions anteriors les esmentades als punts 2a i 2b de l'article 4 de la Llei
1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà de la CAIB (BOCAIB núm. 58,
14-592).
Article 33.
Aquestes activitats han d’estar subjectes a les següents condicions específiques:
1. Sigui quina sigui la importància i el nivell de concurrència d'animals s’ha d'instal·lar un local d'infermeria
amb les condicions exigides al Reglament que desenvolupa la Llei 1/92 de protecció dels animals que viuen
a l’entorn humà, o, si s’escau, disposar dels mitjans necessaris que permetin l’assistència veterinària dels
animals que ho necessitin. A tal efecte es disposarà d’un facultatiu veterinari col·legiat.
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2. L'empresa o entitat organitzadora ha de preveure els serveis de neteja de les instal·lacions i/o espais
ocupats durant la realització de les activitats i els ha de desinfectar meticulosament quan aquestes hagin
finalitzat.
3. Quan es tracta d'instal·lacions a cel obert s’han d'adoptar les mesures correctores necessàries per evitar
que les inclemències atmosfèriques puguin suposar algun perill per als animals concurrents al certamen,
exposició o exhibició.
Article 34.
Els circs i les exposicions d'animals han de presentar la documentació dels animals i un informe
higienicosanitari de les instal·lacions per a l'acomodació d’aquests, signat per un facultatiu veterinari
col·legiat.
Article 35.
Sense perjudici de les llicències d'ocupació, en els supòsits en què les activitats de la present secció es
realitzin a les vies i espais lliures públics municipals, els organitzadors han de fer saber a l'autoritat
municipal, en un termini mínim de trenta dies d'antelació, la realització del concurs, l’exposició o
l’exhibició, i n’han d’especificar el lloc, l’objecte, les dates i els horaris, etc., així com assegurar el
compliment del que disposa la present secció. Així mateix, han de complir el que estableix el Decret 37/89,
de 31 de març, que regula els certàmens ramaders amb presència de bestiar viu a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
SECCIÓ 8
Associacions per a la defensa i la protecció dels animals
Article 36.
Tenen la consideració d'associacions per a la defensa i la protecció dels animals les que estiguin legalment
constituïdes, sense ànim de lucre, que tinguin com a finalitat concreta la protecció i la defensa dels animals
i estiguin inscrites al registre de societats col·laboradores de l'òrgan competent del Govern de les Illes
Balears.
L'Ajuntament ha de col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, amb les associacions a què fa
referència el paràgraf anterior.
Article 37.
Les associacions per a la defensa i la protecció dels animals han d’ajustar les seves activitats al que preveu
la present Ordenança en el que els sigui d'aplicació, ateses les instal·lacions de què disposen i els serveis
que presten.
Article 38.
Les esmentades associacions poden convenir amb l'Ajuntament la realització de determinades funcions:
1. Recollir animals vagabunds o abandonats, així com els entregats pels seus amos, que han de classificar en
les mateixes categories que estableix l'article 81.
2. Usar els albergs per als dipòsits d'animals durant els períodes establerts a l'article 82.
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3. Donació de tercers o sacrifici eutanàsic dels animals. A l'efecte, s’ha de comunicar a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca el canvi de titularitat o la baixa de l'animal per a la corresponent modificació del
Registre d'identificació d'animals de companyia de les Illes Balears.
Article 39.
Les associacions per a la protecció i defensa dels animals que disposen d'instal·lacions per a albergar
animals han de comptar amb els serveis d’un veterinari col·legiat responsable així com dur un llibre
registre, que ha d’estar a disposició dels funcionaris i els agents de l'autoritat competent, en el qual han de
constar com a mínim les següents dades:
1. Data d'entrada de l'animal.
2. Dades d'identificació de l'animal: espècie, raça, sexe, capa i núm. d'identificació censal.
3. Procedència:
3.1. Animals vagabunds i abandonats: carrer i localitat d'arreplegada, i nom, adreça i telèfon de la
persona que l'entrega.
3.2. Animals entregats pels seus propietaris: nom, llinatges, DNI, adreça, telèfon, targeta sanitària de
l'animal i núm. d'identificació censal.
4. Destinació de l'animal: nom, adreça, DNI i telèfon de la persona que l'adopta.
Les dades inscrites en aquest llibre s’han de trametre al Servei de Sanitat d’aquest Ajuntament.
Article 40.
El nombre d'animals que s'alberguin ha d’estar en relació amb la superfície disponible o amb la capacitat
dels habitacles.
TÍTOL III
De la tinença i la circulació d'animals
CAPÍTOL I
De la tinença
Article 41.
La tinença d'animals de companyia en habitatges urbans queda condicionada a les circumstàncies
higièniques òptimes del seu allotjament, a l'absència de riscs en l'aspecte sanitari i a la inexistència de
molèsties per als veïns. A tal efecte, l’Ajuntament de Palma establirà un servei de cursos de reciclatge, amb
caracter gratuït per als usuaris, als quals podran assistir els titulars d’animals de companyia o qualsevol
persona interessada, amb l’objecte d’informar-los sobre la normativa d’aplicació i les conductes que s’han
d’observar per assegurar la correcta inserció dels animals de companyia a la societat urbana .
La configuració i el funcionament dels cursos esmentats s’ha d’establir mitjançant resolució de la Batlia, de
la qual s’ha de donar la publicitat legal exigida.
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La tinença d'un animal de companyia obliga els propietaris a identificar-los de forma permanent (microxip),
a inscriure'ls al Registre d'identificació d'animals de companyia de les Illes Balears, i a realitzar els
tractaments i/o les vacunacions declarats obligatoris.
Article 42.
Els cans que hagin de romandre als espais exteriors dels habitatges (galeries, terrasses, etc.) han de
disposar d'un habitacle en què es puguin arrecerar de les inclemències del temps. La seva alçària ha de
permetre a l'animal romandre a l'estació amb el coll i el cap dreçats, i la seva amplària, girar àmpliament
sobre si mateix. Així mateix, la terrassa ha de tenir un mínim de 15 m² i una amplària mínima de 2 m.
La resta d’animals ha de disposar, així mateix, en el supòsit de romandre a espais iguals, d'allotjaments
adequats a la seva espècie.
Per tal de facilitar l’exercici físic dels animals, és obligatori treure’ls a passejar diàriament. A aquest efecte,
queda prohibida la seva tinença permanent a balcons o terrasses.
Article 43.
Els cans que hagin de romandre a espais annexos a l’habitatge (jardins o similars) o a finques rústiques, han
de disposar d’espais delimitats amb la superfície, altura i tancament adequats. Han d’estar dotats de caseta
on es puguin resguardar de les inclemències del temps, amb una altura que ha de permetre l’estada de
l’animal amb el coll i el cap alçats i amb una amplària que permeti donar àmpliament la volta sobre si
mateix.
Per tal de facilitar una major llibertat d’aquests animals és obligatori treure’ls de l’espai delimitat,
diàriament.
Article 44.
A la casa, els cans i els moixos han de disposar del seu propi llit.
Article 45.
En tot cas, els propietaris o posseïdors d'animals de companyia han d’adoptar les mesures necessàries
perquè els dits animals no puguin accedir lliurement, sense ser conduïts, a les vies i els espais lliures públics
o les propietats privades, o a les persones que hi circulin.
Article 46.
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que habiten al terme municipal de Palma han
d’adoptar les mesures adients per evitar les molèsties produïdes per la contaminació acústica ambiental
com a conseqüència de lladrucs, udols, miols, etc.
Article 47.
Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia estan obligats a netejar-ne diàriament els habitacles,
així com els espais oberts que els dits animals utilitzen, llevat de finques rústiques i jardins, i a desinfectarlos periòdicament.

18

Article 48.
Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia han d’assumir la responsabilitat d’assegurar-los l’accés
permanent a l’aigua de beguda, una alimentació adequada i suficient i les cures higièniques necessàries per
mantenir-los en perfecte estat de salut. Incorren en responsabilitat els qui mantenen animals assedegats,
manifestament desnodrits per causes no patològiques o en estat de brutor imputable a l’abandó o descuit
a què estan sotmesos.
Els plats o recipients en què se serveixi aliment a cans i moixos s’han de ser destinar exclusivament a aquest
fi, s’han de netejar separadament del parament i l’utillatge de cuina destinat a l’alimentació humana i no
han de tenir abonyegaments ni anfractuositats que en dificultin la neteja.
Els propietaris i posseïdors d'animals de companyia els han de facilitar la possibilitat d’exercici físic.
Article 49.
El tracte que rebin els animals de companyia o espècies salvatges, domesticades o no, s’ha de regir, en tot
cas, per criteris humanitaris. Per tant, queda prohibit:
- Torturar i maltractar els animals o infligir-los danys, patiments o molèsties gratuïtes.
- Usar tota classe d’artefactes destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals, que els produeixin
danys o patiments o que els impedeixin mantenir el cap en posició normal.
- Mantenir els animals malalts sense proporcionar-los l’atenció sanitària adequada.
- Mantenir-los en estat de desnutrició o assedegats sense que això obeeixi a prescripció facultativa.
- Mantenir-los en condicions inadequades des del punt de vista higiènic o inadequades per a la pràctica de
la cura i l’atenció necessàries, d’acord amb les necessitats fisiològiques i etiològiques segons espècie i raça.
- Sacrificar-los de forma no eutanàsica.
Article 50.
Es prohibeix deixar a les vies i espais lliures de concurrència pública qualsevol tipus de menjar destinat a
l’alimentació de cans, moixos i d’altres, vagabunds, abandonats o sense amo aparent.
Pel que fa als coloms i per tal controlar-ne la distribució dins la ciutat, només estarà permès donar-los
aliments a la via pública, als llocs establerts per la Batlia. A aquest efecte la Batlia designarà els llocs que
consideri adients.
La Batlia per tal de poder procedir al control de la població felina i de les seves malalties, podrà establir
llocs destinats com a colònies urbanes per tal de poder controlar dita població establint les condicions
mínimes de dites colònies en base als informes dels tècnics municipals corresponents.
Darrer paràgraf modificat per acord del Ple de 25 de maig de 2009 d’abril de 2011, BOIB núm. 93 de
27.07.2009.
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Article 51.
Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia que no desitgin continuar posseint-los els han
d’entregar al Centre Sanitari Municipal o a qualsevol de les associacions dedicades a la defensa i la
protecció dels animals legalment reconegudes i que acceptin l’entrega. En ambdós casos i quan es tracti
d’espècies canines, s’han de presentar els documents acreditatius de la seva inscripció al Registre
d’identificació d’animals de companyia de les Illes Balears la targeta sanitària corresponent, si s’escau.
Queda prohibit abandonar qualsevol animal de companyia a les vies públiques i els espais lliures públics, les
zones rurals, etc.
S’ha de seguir el mateix criteri respecte d’espècies salvatges, domesticades o no, que estiguin en captivitat.
Article 52.
Els cadàvers dels animals de companyia s’han de recollir a dipòsits, recipients o bosses adequades de
material impermeabilitzat, precintats o tancats, perquè directament el propietari o posseïdor de l’animal
mort o els serveis dependents del dit Centre, després que se’n sol·liciti la recollida, els traslladin al Centre
Sanitari Municipal. Queda prohibit abandonar-los a camp obert, lleres i la resta d’espais públics o privats.
S’exceptuen de l’obligació d’entregar-los al Centre Sanitari Municipal els cadàvers o les restes que s’hagin
d’enterrar a cementeris d'animals.
Article 53. Queda prohibida la tinença d'animals feroços a habitatges urbans així com a qualssevol altres
locals que no compleixin les condicions degudes de seguretat acreditades prèviament i fefaent pels serveis
tècnics municipals competents i no estigui autoritzat expressament per la Batlia.
La sol·licitud d’autorització ha d’anar acompanyada de la documentació que acrediti l’origen, la
procedència o els permisos d’importació de l’animal; s’ha d’haver formalitzat una assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000 €.
Darrer paràgraf modificat per acord del Ple de dia 19 d’abril de 2011, BOIB núm. 70 de 12.05.2011.
CAPÍTOL II
De la circulació
Article 54.
Queda prohibida la circulació dels animals de companyia solts per la via pública i els espais lliures públics o
privats. A aquest efecte els cans que circulen pels dits espais han de fer-ho subjectes mitjançant corretges o
cadenes. D’aquestes, les extensibles nomes poden ser utilitzades en els casos de cans de raça petita.
Independentment, tots els animals de companyia han de circular, si s’escau, proveïts de la identificació
censal de forma permanent (microxip) i conduïts per una persona.
El propietari o portador d’un animal de companyia que transiti per les vies i els espais lliures públics o
privats ha de dur la targeta sanitària expedida pel centre veterinari autoritzat en què hagi estat vacunat o
tractat l’animal, amb les anotacions sanitàries pertinents. Així mateix ha de dur el document acreditatiu de
la inscripció censal amb el número identificador de l’animal. Ha de facilitar els esmentats documents a
l’agent de l’autoritat que li ho sol·liciti per tal d’identificar l’animal i comprovar el compliment dels requisits
sanitaris obligatoris establerts.
Queden exceptuats de circular subjectes els animals de companyia que discorrin per espais lliures públics
que la Batlia autoritzi, de forma expressa i dins els límits i en les condicions que es determinin en cada cas.
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Aquestes zones han de ser lluny dels espais dedicats a jocs infantils i s’ha de recomanar que s’eviti que els
infants hi accedeixin.
Queda prohibida la presencia de qualsevol animal domesticat o no, als fosos d’arena i àrees destinades a
jocs infantils, dels parcs i espais lliures urbans.
Darrer paràgraf modificat per acord del Ple de 25 de maig de 2009 d’abril de 2011, BOIB núm. 93 de
27.07.2009.
Article 55.
El propietari o posseïdor d'animals de companyia que circulen per vies i espais lliures, públics o privats de
concurrència pública, són responsables dels danys físics i psíquics que ocasionen els animals que
condueixen.
La Batlia pot ordenar l’ús de morrió, respecte d’un ca en concret, el qual s’ha de col·locar adequadament i
ser capaç d’impedir, per la seva idònia confecció, que es produeixin mossegades, sota la responsabilitat
absoluta del seu propietari o posseïdor. Així mateix, l’autoritat municipal competent pot ordenar l’ús de
morral quan les circumstàncies sanitàries ho aconsellin, durant el període de temps en què subsisteixin
aquestes circumstàncies, amb caràcter general.
Article 56.
Queda prohibida la circulació per les vies i els espais lliures públics, o privats de concurrència pública,
d'animals d’espècies salvatges, fins i tot domesticades, sense excepció.
Article 57.
Queda prohibida l'entrada d'animals de companyia a locals destinats a la fabricació, la venda,
l’emmagatzematge, el transport o la manipulació d’aliments.
Article 58.
Els amos d’establiments públics de l’àrea d’hoteleria i restauració i d’allotjaments de tota classe poden
prohibir segons el seu criteri l'entrada i la permanència d'animals de companyia als seus establiments,
sempre que la dita prohibició figuri de forma expressa als seus accessos. Si no s’estableix aquesta
prohibició, els cans que accedeixin als dits establiments han de dur corretja i microxip i el propietari o
posseïdor ha de dur la documentació exigida.
Així mateix, la Batlia pot prohibir l’entrada i la permanència d’animals de companyia a les dependències
municipals sempre que dita prohibició figuri de forma expressa als accessos d’aquelles. En cas de no
establir-se dita prohibició regiran les mateixes normes descrites a l’apartat anterior per a l’accés.
Article 59.
Queda prohibit l’accés d'animals de companyia a locals d’espectacles públics, culturals i esportius.
Article 60.
Durant l’època de banys queda prohibit l’accés d'animals de companyia a les piscines públiques.

21

L’autoritat municipal pot determinar els punts i les hores en què poden circular lliurement o romandre els
cans o altres animals de companyia a les platges del terme municipal. Mentre no s’estableixi tal
determinació s’entén prohibida aquesta circulació o permanència de forma absoluta.
Article 61.
Queda autoritzada la concurrència d'animals de companyia, complint les condicions de l'article 54 de la
present Ordenança, als transports urbans col·lectius de viatgers si els vehicles disposen d’un espai habilitat
a aquest efecte.
Els titulars de llicències de servei urbà de transports amb automòbils lleugers amb conductor, en qualsevol
de les seves categories, poden acceptar de forma discrecional l’accés de viatgers acompanyats d'animals de
companyia.
Els qui autoritzen de forma permanent l’accés d’aquests animals ho han d’indicar fixant un avís
perfectament visible. En aquest cas l'Ajuntament pot acordar el cobrament d’un suplement.
Article 62.
Els deficients visuals acompanyats de cans guia tenen accés als llocs, els allotjaments, els establiments, els
locals i els transports públics en la forma que estableixen el Reial Decret 3.250/83, de 7 de desembre,
l’Ordre de 18 de juny de 1985 i la Llei 5/99, de 31 de març, de cans guia.
L’accés del ca guia a què es refereix el paràgraf anterior no ha de suposar cap despesa addicional per al
deficient visual, llevat que tal despesa constitueixi la prestació d’un servei específic econòmicament
avaluable.
Té consideració de ca guia aquell del qual s’acrediti que ha estat ensinistrat en un centre de reconeguda
solvència, per acompanyar, conduir i auxiliar deficients visuals i que no pateix una malaltia transmissible a
l’home.
Per exercir els drets reconeguts als deficients visuals els cans guia han de dur en un lloc visible el distintiu
oficial que indiqui tal condició.
A requeriment del personal responsable en cada cas de llocs, locals i establiments públics i serveis de
transport, el deficient visual ha d’exhibir la documentació que acrediti les condicions sanitàries del ca guia
que l’acompanyi.
El deficient visual és responsable del comportament correcte de l’animal i dels danys que pugui ocasionar a
tercers.
Article 63.
Els titulars de comerços, indústries i serveis a què es refereixen els articles 57, 58, 59, 60 i 61 de la present
Ordenança són coresponsables en els supòsits d’infracció de les normes que els dits preceptes estableixen
quan hi consenten o no adopten les mesures correctores pertinents. La mateixa corresponsabilitat afecta
els concessionaris de l’explotació de serveis a platges, transports, etc., pel que fa al que estableixen,
respectivament, els articles 60 i 61 de la present Ordenança.
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Article 64.
Queda prohibit usar animals com a mitjà de reclam o complement d'una activitat autoritzada a les vies i als
espais lliures públics.
Article 65.
El transport d'animals de companyia amb vehicles particulars s'ha d’efectuar de forma que amb els seus
moviments no puguin distreure el conductor ni impedir-ne la capacitat de maniobra i la visibilitat. A tal
efecte han d’adoptar les mesures necessàries per impedir-ne l’accés als seients davanters.
Quan els animals hagin de romandre en vehicles estacionats s'han d’adoptar les mesures pertinents perquè
l’aireig i la temperatura siguin adequats per evitar efectes de sufocació en general i cops de calor a l’estiu.
Article 66.
Els cans que circulin per espais oberts en què s’apreciï o sospiti la proximitat d’animals d’abastament o
aviram s’han de mantenir subjectes i el propietari o posseïdor ha d’impedir que corrin prop d’aquests.
Article 67.
Quan les circumstàncies ho aconsellin, per raons de salut pública, la Batlia pot disposar que els cans, els
moixos i la resta d'espècies estiguin tancades sota responsabilitat dels seus propietaris i posseïdors. Si
s’incompleix aquesta norma i sense perjudici de la sanció que correspongui, els animals sotmesos a tal
tancament que circulin per les vies i els espais lliures públics o privats de concurrència pública s’han de
considerar vagabunds o abandonats.
Article 68.
Queda prohibit l’abandó d’excrements que puguin produir els cans a les vies i als espais lliures públics o
privats de concurrència pública. L'Ajuntament pot instal·lar equipaments especials per a les deposicions i
dejeccions dels animals domèstics. Els propietaris o posseïdors de cans, sota la seva exclusiva
responsabilitat, si no hi ha els esmentats equipaments, han de recollir els excrements que es puguin
produir, mitjançant artefactes o embolcalls adequats que han de dur –la qual cosa ha de ser comprovada
pels agents de l’autoritat municipal– per tal de dipositar-los als contenidors o recipients de residus sòlids
autoritzats per l'Ordenança municipal de neteja.
Queda prohibit, així mateix, per raons de decòrum i ornament públic, així com de salubritat, que els animals
realitzin dejeccions líquides a façanes d’immobles i a mobiliari urbà.
TÍTOL IV
Vacunacions i/o tractaments obligatoris
Article 69.
L’òrgan competent del Govern de les Illes Balears pot ordenar, per raons de salut pública o de sanitat
animal, la vacunació i/o el tractament obligatori dels animals de companyia.
L'Ajuntament ha de col·laborar en la promoció i la divulgació de les vacunacions i/o els tractaments
obligatoris ordenats per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears, al mateix temps que vigila el
compliment del que ordena.
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Article 70.
Els centres assistencials, els hospitalaris, les urgències mèdiques, les cases de socors, els facultatius, etc.
que donin assistència mèdica o quirúrgica a persones que presentin lesions produïdes per mossegades o
rapinyades d'animals, de companyia o salvatges – domesticats o no– han de comunicar el corresponent
informe de lesions a la Policia Local, amb caràcter urgent, en què consten les dades personals del lesionat i
les altres que permetin identificar i/o localitzar l’animal causant de la lesió, així com el seu propietari o
posseïdor.
Tota persona que sofreixi tals lesions, tant si demana assistència mèdica o no, atesa la seva escassa entitat,
ha de comunicar amb tota urgència a la Policia Local tal circumstància i ha de fer constar la seva identitat i
el seu domicili, així com les dades que permetin identificar i/o localitzar l’animal causant de la lesió.
Els propietaris o posseïdors d'animals que hagin causat una lesió, tant a ells mateixos com a tercers, estan
obligats a facilitar les dades de l’animal agressor, tant a la persona agredida –a instància seva o dels seus
representants legals, o a iniciativa pròpia– com a les autoritats que ho sol·licitin i, en tot cas, donar compte
a la Policia Local de tal circumstància, al marge de la possible denúncia formulada conformement als
paràgrafs anteriors, amb indicació dels detalls de l’agressió, de la persona agredida, etc.
Article 71.
La Policia Local ha de notificar al propietari o posseïdor de l’animal causant de la lesió, en cada cas, la
immediatesa de la visita dels serveis veterinaris encarregats del seu reconeixement clínic i advertir-lo de
l'obligació de facilitar la tasca d’aquests facultatius i de l'inexcusable compromís de mantenir segrestat
l’animal al seu propi domicili o en una guarderia, autoritzada conformement a la present Ordenança, des de
la data en què va causar la lesió i al llarg del període d’observació reglamentari.
Article 72.
El període d’observació reglamentari es prolonga catorze dies, al llarg dels quals el veterinari col·legiat
encarregat del servei ha de practicar dos reconeixements, tan espaiats com sigui possible, a fi de posar en
evidència qualsevol quadre d’encefalopatia del qual es pugui induir una formal sospita de ràbia. Si es
produeix aquest supòsit s’ha de donar per acabada l’observació domiciliària i ingressar immediatament
l’animal sospitós al Centre Sanitari Municipal per continuar-hi un procés de control sanitari meticulós i més
segur.
Article 73.
En tot cas i en qualsevol moment, el propietari o posseïdor de l’animal causant d'una lesió pot optar per
utilitzar els serveis del Centre Sanitari Municipal i ingressar-hi l’animal durant el període d'observació
reglamentari. N’ha de donar compte a la Policia Local si aquests ja han practicat el primer reconeixement a
què es refereix l'article 72 anterior. En aquest darrer cas s'ha de presentar un certificat que acrediti la
pràctica i el resultat del reconeixement.
Article 74.
El propietari o posseïdor de l’animal causant d'una lesió és responsable del seu dipòsit en el seu propi
domicili i durant el període d'observació reglamentari, i ha de comunicar els serveis municipals de sanitat
veterinària qualsevol incidència que el pugui afectar (mort, lesions, pèrdua, malaltia, etc.) de forma
immediata. Tot això sense perjudici de quedar rellevat d’aquesta responsabilitat si s’acull al que estableix
l'article anterior. Si l’animal no ha estat sotmès al primer en els reconeixements facultatius, aquestes
comunicacions s’han de dirigir a la Policia Local.
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Article 75.
Atès que la conducta mèdica a seguir respecte de la persona lesionada depèn de l’estat sanitari i les
incidències clíniques que puguin afectar l’animal sospitós, durant el període d'observació, els propietaris o
posseïdors d'animals causants de lesions incorren en greu responsabilitat en els següents supòsits:
a. Fuita o pèrdua de l’animal sotmès a la seva custòdia durant el període d'observació reglamentari, quan hi
hagi culpa o qualsevol tipus de negligència.
b. Matar l’animal causant de lesions durant l'esmentat període d'observació.
c. Fer desaparèixer el cadàver d’animal, sigui quina sigui la causa de la mort.
d. Ocultació de l’animal o qualsevol altre tipus d'entorpiment de l’actuació administrativa (veterinària,
policial, etc. ).
Article 76.
Els reconeixements clínics dels serveis de sanitat veterinària a l’animal causant de lesions han de generar
els corresponents certificats que n’acreditin la pràctica i els resultats, dels quals, inexcusablement, se n’ha
d’entregar una còpia o enviar un exemplar al propietari o posseïdor de l’animal i a la persona lesionada
perquè en tot moment tinguin coneixement de l’estat sanitari de l’animal causant de la lesió.
TÍTOL V
Dels serveis municipals
CAPÍTOL I
Del cens municipal d'animals de companyia
Article 77.
Els propietaris d'animals de companyia de l’espècie canina estan obligats a identificar-los. En el cas de
moixos i la resta d'animals de companyia, la identificació és voluntària. El sistema i el procediment
d'identificació han de ser els establerts a la normativa d'aplicació del Govern de les Illes Balears. Els cans
identificats han de quedar inscrits al Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes Balears.
Article 78.
El Cens caní municipal ha d’estar format pels cans del terme municipal de Palma inscrits al Registre
d'identificació d'animals de companyia de les Illes Balears. A aquest efecte, l'Administració municipal ha
d’efectuar les altes, les baixes, els canvis de domicili o altres modificacions que es produeixin i que afectin
els cans del terme municipal que integren el dit Cens a l’objecte de la corresponent actualització del
Registre esmentat.
Així mateix els propietaris d'animals de companyia han de comunicar els canvis que es produeixin respecte
de les dades d'identificació de l'animal en el termini d'un mes, bé al Centre Sanitari Municipal o a
l’Ajuntament mateix. Aquesta informació s’inclou al Registre d'identificació d'animals de companyia de les
Illes Balears a través de l’Ajuntament mateix o de veterinaris col·legiats autoritzats.

25

CAPÍTOL II
Servei de recollida d'animals
Article 79.
Qualsevol animal de companyia que circuli solt per les vies i els espais lliures públics o privats de
concurrència pública sense anar conduït o acompanyat per una persona ha de ser recollit pels serveis
dependents del Centre Sanitari Municipal (CSM). S’ha d’actuar també així respecte d’animals d’abastament
i salvatges o exòtics, domesticats o no.
Article 80.
La captura i el transport d'animals vagabunds, que ha d’estar orientada per criteris humanitaris, s'ha
d’efectuar utilitzant tècniques i mitjans compatibles amb els imperatius biològics de l’espècie, en
condicions higièniques impecables i amb garanties per a la seguretat de les persones en general i del
personal encarregat d’aquests serveis en particular.
El servei ha de ser prestat pel Centre Sanitari Municipal i anar a càrrec de personal capacitat i especialitzat.
En la mesura i els límits que resultin necessaris, per raons sanitàries, es pot ordenar la intensificació de la
recollida de cans i altres animals vagabunds, a zones i èpoques determinades, fins i tot contractant serveis
suplementaris a tals efectes.
Article 81.
En rebre els animals la direcció facultativa del Centre Sanitari Municipal els ha de classificar en les següents
categories:
Categoria A. Animal vagabund. Es considera animal vagabund el que circuli per la via i/o els espais lliures
públics o privats de concurrència pública sense anar conduït o acompanyat per una persona i no dugui una
identificació actualitzada del Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes Balears.
Categoria B. Animal abandonat: Es considera animal abandonat el que circuli per la via i/o espais públics o
privats de concurrència pública sense anar conduït o acompanyat per una persona però amb identificació
actualitzada al Registre d’identificació dels animals de companyia de les Illes Balears sense recollir pel seu
propietari en el termini de vuit dies des de la constatació del fet, havent denunciat prèviament la seva
pèrdua. En aquest cas no obstant es considerarà com animal solt als efectes establerts a l’art. 54.
Categoria C. Animals entregats pels seus propietaris al Centre Sanitari Municipal per un dels següents
motius:
C.1. No poder atendre l'animal en les degudes condicions de salut i benestar.
C.2. Ser agressiu.
C.3. Patir una malaltia infectocontagiosa o de difícil curació.
Categoria D. Animals entregats al Centre Sanitari Municipal per una persona que l’hagi trobat.
Categoria E. Animals entregats al CSM per segrests ordenats per les autoritats judicials, governatives,
sanitàries i les que dimanen de l’autoritat municipal.
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Categoria F. Animals salvatges o exòtics. Es classifiquen en una de les categories anteriors, depenent del
motiu o la circumstància que origini l'entrada i la recepció al CSM.
Categoria G. Animals entregats al CSM en casos i circumstàncies especials que no es puguin incloure en cap
dels grups anteriors.
Paràgraf tercer (Categoria B) modificat per acord del Ple de 25 de maig de 2009 d’abril de 2011, BOIB
núm. 93 de 27.07.2009.
Article 82.
La destinació primordial dels animals dipositats al CSM és la devolució al propietari o oferir-los en adopció.
La permanència mínima dels esmentats animals dipositats i les actuacions municipals depenen de la
classificació en categories a què fa referència l’article anterior.
Categoria A. Animals vagabunds: han de ser retinguts durant quinze dies, comptats a partir de la data de la
seva recollida, a l’objecte que puguin ser recuperats pels seus propietaris. Transcorregut aquest termini
s'han d’oferir en adopció durant un termini mínim de sis dies.
Els animals vagabunds amb malaltia greu irrecuperable han de ser sacrificats el mateix dia de la seva
recepció després de l’informe veterinari del Centre.
Categoria B. Animals abandonats: els animals degudament identificats i registrats han de ser retinguts i els
seus propietaris avisats per tal que en un termini de 8 dies, comptats a partir de la recepció de dita
comunicació, puguin recuperar-los, amb l’abonament previ de les taxes corresponents. Si, transcorregut
aquest termini, l'animal no ha estat recollit pel propietari podrà ser oferit en adopció o sacrificat, a partir
del sisè dia comptat a partir de la finalització del termini anterior.
Categoria C. Animals entregats pels seus propietaris:
C.1. Han de ser retinguts al CSM durant quinze dies. En aquest període de temps s’ha de donar
publicitat a l’existència de l'animal i oferir-lo en adopció.
C.2.Els animals agressius que hagin agredit persones o altres animals han de ser retinguts durant 14
dies. Transcorregut aquest termini han de ser sacrificats. Es prohibeix oferir en adopció aquests
animals.
C.3.Els animals que pateixin una malaltia infectocontagiosa greu terminal han de ser sacrificats el
mateix dia que entrin al CSM.
Es prohibeix l’oferta en adopció d’aquests animals:
Categoria E: per als animals segrestats per ordre de l’autoritat competent regeix el mateix sistema que per
a la categoria B d'animals abandonats, llevat de disposició en contra de l’autoritat competent.
Categoria F. Animals salvatges o exòtics: els animals salvatges o exòtics, domesticats o no, si no són
reclamats documentalment en el termini de vint dies, han de ser objecte d’oferta a zoològics, centres
d’investigació i entitats semblants, si no pateixen malaltia contagiosa o parasitària, però en cap cas oferts
en adopció a particulars.
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Categoria G: els animals classificats en aquesta categoria s’han de mantenir el temps necessari, que serà de
21 dies com a màxim, depenent del motiu que va originar-ne l'entrada al CSM.
Article 83.
Les relacions de cans internats al Centre Sanitari Municipal s’han de publicar, periòdicament, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament. S’hi ha de fer constar l’espècie, la raça, els senyals somàtics d'identificació i la
resta de circumstàncies que es considerin convenients per al coneixement dels seus possibles propietaris o
posseïdors i el públic en general interessat en la seva possible adopció, si s’escau, sense perjudici d’altres
mesures o formes de divulgació (mitjans de comunicació social, etc.) que l'Administració municipal
consideri oportunes.
Article 84.
Als animals a què es refereix l’apartat d de l'article 81 de la present Ordenança, dipositats al Centre Sanitari
Municipal, els és d'aplicació el que disposa l'article 612 del Codi civil. Si un cop transcorregut el termini de
vint dies des de la seva recollida no han estat reclamats pels seus presumptes propietaris o posseïdors han
de ser oferts en adopció de conformitat amb el que disposa l'article 88 de la present Ordenança.
Si es tracta d'animals salvatges, domesticats o no, si un cop transcorregut el termini de vint dies no han
estat reclamats, han de ser oferts a zoològics, centres d'investigació i entitats semblants, però, en cap cas,
en adopció a particulars.
CAPÍTOL III
Dipòsit i adopció d'animals
Article 85.
Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia que no desitgin continuar tenint-los s’han d’ajustar al
que disposa l'article 51 de la present Ordenança.
Article 86.
No es poden oferir en adopció si l'animal afectat ofereix una evidència clínica de patir hidrofòbia, una
malaltia infectocontagiosa o parasitària, malformacions, congènites o no, perillositat manifesta o qualsevol
altra circumstància anàloga, segons el parer de la direcció facultativa del Centre Sanitari Municipal.
Article 87.
Al Centre Sanitari Municipal hi ha d’haver un registre de sol·licituds d'animals de companyia en adopció, en
el qual ha de figurar el nom, el domicili i el telèfon del sol·licitant, així com les característiques de l'animal
sol·licitat, que inclouen espècie, raça, grandària, sexe i aptitud.
Al mateix temps pot sol·licitar que es practiquin a l’animal les operacions encaminades al control de la
reproducció (castració, vasectomia, ovariectomia).
Article 88.
1. L’adoptant s’ha de seleccionar per estricte ordre d’inscripció a l’esmentat registre, llevat que el trobador
de l’animal tingui interès a adoptar-lo. En aquest supòsit passa a ser el primer sol·licitant.
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2. En el moment d’entregar l'animal el nou propietari ha d’abonar les taxes corresponents de tractament
i/o vacunació obligatòries, identificació de l'animal, inscripció al cens i, si s’escau, les taxes corresponents a
la castració, la vasectomia o l’ovariectomia. Al mateix temps ha de firmar el document adjunt com a annex
II, que especifica la provisionalitat de l’adopció, la qual esdevé definitiva als dos mesos de tinença de
l'animal. Durant aquest període de temps es poden realitzar inspeccions per comprovar les condicions
higienicosanitàries, de l’allotjament i del benestar de l'animal.
Si la nova residència de l'animal és a fora del terme municipal de Palma es pot sol·licitar la inspecció a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca o a l’ajuntament respectiu.
Article 89.
La persona que trobi un animal l’ha de dipositar al Centre Sanitari Municipal, directament o a través dels
serveis que en depenen. En aquest darrer cas és d'aplicació el que disposa l'article 612 del Codi civil. Si un
cop transcorregut el termini de vint dies no ha estat reclamat pel seu presumpte propietari o posseïdor s’ha
d’entregar al trobador. Si aquest renuncia a la propietat i possessió hi és d'aplicació el que estableix l'article
88 o bé s’ha de sacrificar.
CAPÍTOL IV
Del sacrifici d'animals i de la recollida dels seus cadàvers i les seves restes
Article 90.
El sacrifici d'animals amb caràcter general, tant al Centre Sanitari de Protecció Animal com a societats
protectores d'animals, consultoris, clíniques i hospitals veterinaris ha de ser efectuat per un facultatiu
veterinari col·legiat per procediments eutanàsics, en una dependència que compleixi les degudes
condicions higienicosanitàries i en un ambient que no afavoreixi l’estrès dels animals. Als centres de
recollida d'animals de companyia abandonats aquesta dependència ha d’estar separada de les gàbies.
Com a norma general el sacrifici eutanàsic dels animals de companyia ha d'anar precedit de document
acreditatiu que el propietari de l'animal es responsabilitza de l'acte.
Article 91.
L'eutanàsia dels animals de companyia només es pot realitzar després de la sedació i l’anestèsia general de
l'animal per tal d'evitar-ne el patiment físic i psíquic.
Únicament davant la possibilitat de produir-se riscs per a les persones, els béns o el medi natural en general
i sempre que els mètodes d'immobilització a distància no siguin possibles es pot autoritzar l'ús de tir com a
mètode de sacrifici.
Els propietaris dels animals de companyia poden sol·licitar-ne el sacrifici immediat al Centre Sanitari,
després de justificar documentalment les causes de la sol·licitud.
Article 92.
Correspon al Centre Sanitari Municipal, per si mateix o mitjançant una altra forma de gestió, la recollida de
cadàvers i restes d’animals de companyia, bé per iniciativa pròpia o a instància de particulars, autoritats,
organismes o institucions. Aquesta recollida s’ha d’efectuar de forma que impedeixi la contaminació del
personal afecte al servei i en tot cas en bosses o recipients precintats.
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Els qui tinguin coneixement de l’existència d’un cadàver o restes d’animals ho han de comunicar
personalment o telefònicament al Centre Sanitari Municipal o a la Policia Local i facilitar les dades
necessàries per a la seva localització i recollida de forma immediata.
La ubicació de cementeris d’animals, si s’escau, es regirà per la normativa europea, estatal o autonòmica
d’aplicació.
CAPÍTOL V
De l'observació sanitària
Article 93.
El Centre Sanitari Municipal presta els serveis sanitaris derivats de la tinença d'animals reflectits a la
present Ordenança.
En cap cas ha d’acceptar el dipòsit d'animals per a observació tecnicoveterinària que no hagi estat
disposada pels serveis veterinaris oficials o per la direcció facultativa del Centre, la qual cosa s’ha
d'acreditar en formalitzar el dipòsit mitjançant certificat o informe emès per aquests.
Article 94.
Un cop transcorregut el termini d'observació dictat pels serveis veterinaris municipals, la direcció
facultativa del Centre Sanitari Municipal, resolució judicial o d'autoritat competent, el propietari o
posseïdor disposa de quaranta-vuit hores per retirar l’animal. Si no el retira en aquests darrer termini
l’animal es considera abandonat als efectes prevists pels articles 81 i 82 de la present Ordenança.
Si l'animal presenta evidència clínica d'alguna encefalopatia que indueixi a sospitar que pateix hidrofòbia ha
de ser retingut al Centre com a mesura profilàctica i s’han d’informar tot d’una d’aquesta circumstància els
serveis veterinaris competents del Govern de les Illes Balears.
S’ha d’aplicar el mateix criteri si la circumstància a què es refereix el paràgraf anterior es dóna en els
supòsits que preveuen els articles 81, 86 i 89 de la present Ordenança.
TÍTOL VI
Dels gravàmens
Article 95.
Els propietaris i posseïdors d'animals, així com els titulars de les activitats a què es refereix l'article 4 de la
present Ordenança, queden obligats a pagar les taxes i els preus públics establerts a les ordenances fiscals
municipals corresponents que hi resultin d'aplicació.
TÍTOL VII
De les infraccions i les sancions
Article 96.
1. Les accions i/o les omissions que infringeixin el que preveu la present Ordenança generen responsabilitat
de naturalesa administrativa, sense perjudici de l'exigible a la via penal, civil o d'un altre ordre en què
puguin incórrer.
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2. El personal facultatiu a què es refereix l'article 32 del Reglament de serveis del Centre Sanitari Municipal
ha de tenir la consideració d’agent de l’autoritat. Per tant, els fets constatats pels mateixos tenen valor
probatori, sense perjudici de les proves que en defensa dels seus drets o interessos puguin assenyalar o
aportar els administrats.
3. Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 97.
Són infraccions lleus:
a. Les descrites com tals a l'article 91.1 del Decret 56/1994, de 13.05, de la CAIB o normativa que el
substitueixi.
b. L'incompliment de les disposicions de la present Ordenança en el cas que no es prevegin a la legislació de
la CAIB, ni es tipifiquin com a greus o molt greus en aquesta Ordenança.
Article 98.
Són infraccions greus:
a. Les descrites com a tals a l'article 91.2 del Decret 56/1994, de 13.05, de la CAIB, o normativa que el
substitueixi.
b.

1. Les infraccions descrites a l’apartat b de l'article anterior quan hi concorri l’agreujant de
reincidència.
2. La descrita a l’art. 68 de la present ordenanza
3. Per raons de salut pública, la presencia de qualsevol animal domesticat o no, als fosos d’arena i
àrees destinades a jocs infantils, dels parcs i espais lliures urbans.
4. Les tipificades a l'article 75 de la present Ordenança.
Apartat b. 2 y 3 modificat per acord del Ple de 25 de maig de 2009 d’abril de 2011, BOIB núm. 93 de
27.07.2009.

Article 99.
Són infraccions molt greus:
a. Les descrites com a tals a l'article 91.3 del Decret 56/1994, de 13.05, de la CAIB, o normativa que el
substitueixi.
b. Les infraccions descrites a l’apartat b de l'article anterior quan hi concorri l’agreujant de reincidència.
Article 100.
1. Les infraccions a què es refereixen els article anteriors s’han de corregir aplicant les següents sancions:
Les infraccions lleus multa de 60 a 300 €
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Les infraccions greus, multa de 301 a 1.500€
Les infraccions molt greus, multa de 1.500,01 a 3.000€
Amb caràcter voluntari les sancions econòmiques imposades, que al seu cas corresponguin, podran
condonar-se per activitats substitutives, que a l’efecte establirà la Batlia, les quals en cap cas atemptaran
contra la dignitat de la persona.
2. Per graduar les sancions hom s’ha d’ajustar, en funció de la tipificació de les infraccions, als criteris
establerts per l'article 92.2 del Decret 56/1994, de 13.05, de la CAIB, o normativa que el substitueixi i al
Reglament del règim jurídic del procediment general sancionador municipal.
Així mateix, es considerarà de forma específica i per graduar la sanció aplicable a la infracció, el fet de
realitzar el curs de reciclatge a què fa referència l’article 41, amb anterioritat a la formulació de la proposta
de resolució del procediment sancionador instruït al respecte.
A la proposta de resolució de l’expedient sancionador s’ha de justificar expressament la concurrència i
l’aplicació dels esmentats criteris.
Apartat 1 modificat per acord del Ple de 25 de maig de 2009 d’abril de 2011, BOIB núm. 93 de 27.07.2009.
Article 101.
Sense perjudici de les facultats sancionadores a què es refereix el present títol, l'Administració municipal ha
d’adoptar les mesures cautelars i complementàries necessàries per corregir les anomalies que es
produeixin per tal de garantir les adequades condicions mínimes de seguretat i sanitat de les persones i
béns, públics o privats.
Constitueixen mesures cautelars i complementàries a aquests efectes:
a. Les suspensions en l'exercici de les activitats comercials, industrials, professionals i de serveis a què es
refereix l'article 3 de la present Ordenança. La imposició de tal mesura no implica cap expedient d'infracció
si es compleix l’ordre dictada en aquest sentit.
b. El segrest d'animals, tant derivat de l’incompliment reiterat de les prescripcions de la present
Ordenança, normes de seguretat, sanitat i mediambientals, com de les actuacions que, per qualsevol causa
i en l'exercici de les seves funcions, realitzin les autoritats judicials, governatives o sanitàries.
L'exercici de la mesura complementària, que pot tenir o no l’origen en un procediment sancionador, s'ha
d’ajustar al que estableix el capítol II del títol V de la present Ordenança i l’article 10 del Reglament de
serveis del Centre Sanitari Municipal.
c. El rescabalament dels danys i els perjudicis causats.
Article 102.
1. Les infraccions que per la seva naturalesa, repercussió o efectes estiguin regulades i tipificades a normes
de sanitat, defensa dels consumidors i usuaris, ordenament urbanístic i de la construcció, animals de
companyia, circulació viària, i la resta de normativa sectorial són sancionades per l’autoritat d’acord amb la
normativa que correspongui atès el rang, la major gravetat de la infracció i la sanció i la major importància
del bé protegit.
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2. Es consideren actuacions infractores independents les que, formant part d'un conjunt infractor complex,
no incideixen en el tipus de la infracció dominant segons el paràgraf anterior, en la seva qualificació o en la
seva sanció.
Article 103.
Són responsables de les infraccions expressades al present títol les persones físiques o jurídiques, així com
les comunitats de béns i similars, que per acció o omissió hagin participat en la comissió del fet infractor
per qualsevol títol i els qui es qualifiquen com a tals a la present Ordenança.
Són responsables en concepte d’autor els qui han comès directament o indirecta el fet infractor, els qui
hagin donat ordres o instruccions pel que fa al cas, els qui se n’hagin beneficiat i els qui es defineixin com a
tals en el context de la present Ordenança.
En cas de pluralitat de responsables, la responsabilitat és solidària.
Article 104.
1. La competència i el procediment per exercir la potestat sancionadora s’ha d’ajustar al que estableix el
Reglament del règim jurídic del procediment general sancionador municipal y/o al Reglament de protecció
del animals que viuen a l’entorn humà de la CAIB (Decret 56/94 de 13-05) .
2. La prescripció de les infraccions i sancions es regeix pel que disposa la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (Llei 30/92, de 26.11).
Article 105.
1. La persona o les persones responsables de l'incompliment de la present Ordenança estan obligades, a
més de pagar la sanció corresponent, a complir les mesures imposades, restaurar el bé protegit,
reemborsar els costs de les actuacions realitzades i rescabalar dels danys i perjudicis que s’hagin pogut
causar a l'Administració i/o a tercers.
2. Si transcorre el termini concedit per executar les actuacions correctores sense que s’hagin realitzat
degudament, l'Ajuntament pot executar-les subsidiàriament, a costa del responsable.
3. La prescripció d’infraccions i sancions no afecta l'obligació de restaurar la realitat física alterada, ni la
d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
La tinença d’animals que tinguin la consideració de potencialment perillosos s’ha de regir pel que disposa la
Llei 50/99, de 23.12, i pel Reial Decret 287/02, de 22.03, i per qualsevol altra normativa que la substitueixi o
complementi.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
A partir de l’entrada en vigor de la modificació de la present Ordenança els establiments afectats
disposaran d’un termini de dos mesos per adaptar-se a les condicions exigides per a cada tipus
d’establiment.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera. En tot el que no preveu la present Ordenança hom s’ha d’ajustar al que disposa la normativa de
règim local, d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de protecció d'animals que viuen a
l’entorn humà i qualssevol altres disposicions de caràcter general, autonòmic i/o municipal que hi resultin
d'aplicació.
Segona. Queden derogades les normes municipals d’igual o inferior rang que s’oposin a la present
Ordenança o continguin disposicions relatives a matèries que s’hi regulen, i expressament:
- El Decret de Batlia núm. 382, de 29 de gener de 1980, que regula l’ordenació de la lluita contra la
ràbia.
- L’article 898 i els 133 al 148, ambdós inclosos, de les Ordenances municipals de la M. I. N. i L. Ciutat
de Palma.
- Bans de la Batlia relatius a la tinença i la circulació d'animals.
Tercera. Publicar el text íntegre de l’ordenança modificada al BOIB per a l’entrada en vigor el dia següent al
de la seva publicació i després de transcorregut el termini establert a l’art. 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de Regim Local.
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SERVEI DE SANITAT I MEDI AMBIENT

L’Alcaldia mitjançant Decret nº 7195 de data 21 de maig de 2004 ha adoptat la següent resolució d’acord
amb el que preveu la vigent Ordenança sobre la Inserció dels animals de companyia en la societat urbana :
1. Designar la Plaça d’Espanya, com a lloc de la via pública, autoritzat temporalment, per a l’alimentació de
coloms, atesa la seva especial idiosincracia i tradició, sense perjuici del compliment de totes les ordenançes
municipals d’aplicació.
2. Publicar esmentada resolució al BOIB per a general coneixement.
En conseqüència es publica la resolució als efectes establerts al seu apartat segon.

Palma, 26 de maig de 2004
LA BATLESSA
Catalina Cirer Adrover

BOIB núm. 83 de 15.06.2004
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