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seves condicions o a les disposicions d’aquesta Ordenança.
c) Els danys a la xarxa de clavegueram, les obres i les instal·lacions de tota
classe, siguin causats maliciosament o per negligència.
d) Qualsevol vessament al clavegueram públic que superi alguna de les
característiques definides als articles anteriors.
Article 17: Respondran a les infraccions:
1) En el supòsit dels apartats a) i b) de l’article anterior, els obligats a obtenir la llicència omesa o, si s’escau, els seus titulars.
2) En el cas de l’apartat c) del mateix article, el causant dels danys.
3) Les persones o els titulars dels immobles, indústries o establiments als
quals és imputable el incompliment.
VI.- SANCIONS
Article 18: 1.- Les infraccions descrites a l’article 16.a), b) i c) donaran
lloc a l’obligació de reparar el dany causat i reposar aquestes obres o
instal·lacions al seu anterior estat, sense perjudici d’imposar les multes i exigències de responsabilitats que marca la legislació vigent. Es podrà exigir el
pagament anticipat dels costs addicionals que exigeixin la protecció de les obres
de fàbrica i instal·lacions i de personal, o dels majors costs del tractament i la
depuració de les aigües d’un vessament deficient.
2.- La reparació i la reposició haurà d’executar-la l’infractor en el termini
que en aquest sentit assenyali l’administració, o aquesta a càrrec d’aquell,
segons com ho consideri més convenient l’Administració. També es procedirà a
l’execució subsidiària per part de l’Administració quan l’infractor, tot havent
d’executar l’obra, no la du a terme en el termini que se li ha assenyalat.
Article 19: 1.- Les infraccions descrites a l’article 16 d) se sancionaran
amb l’aplicació d’un coeficient de correcció F, funció de la major pol·lució
només quan F sigui major que la unitat. Aquest factor F s’obtindrà mitjançant la
fórmula:
En què ‘DQO’ és la demanda química d’oxigen al dicromat potàssic
expressada en mgs/litre de l’efluent, i ‘SS’ la concentració de sòlids en suspensió expressada en mgs/litre de l’efluent.
El factor de correcció F s’aplicarà directament sobre la tarifa vigent de
clavegueram.
El volum del cabal sobre el que s’aplicarà la tarifa serà el registrat pel
comptador de subministrament d’aigua. Quan aquesta no sigui l’única font d’abastament pel fet que l’usuari es proveeixi mitjançant aprofitament privats d’aigües subterrànies procedents de pous, aquest cabal complementari es determinarà amb la fórmula Q=18.000 x P. En què Q –expressat en m3/ any –representa el cabal i la P la potencia en cavalls dels motors d’acció de les bombes d’elevació de les aigües subterrànies.
2.- La obtenció de mostres per a la determinació dels paràmetres que s’indiquen a l’apartat anterior es realitzarà en presencia de l’usuari del servei de clavegueram o la persona que el representi, a qui s’entregarà una mostra segellada de l’aigua recollida per tal que pugui procedir a les anàlisis pertinents, contrastables si s’escau amb les obtingudes per l’empresa concessionària. Si l’usuari negava la seva presencia, la mostra s’obtindrà davant dos testimonis.
3.- El factor de correcció F obtingut de la mostra s’aplicarà al primer rebut
corresponent al servei de clavegueram que es produeixi després de la presa d’aquestes mostres. Mentre persisteixin les anomalies es prendran mostres cada dos
mesos per a l’aplicació del factor de correcció F als rebuts corresponents.
Article 20: A més de les sancions descrites a l’article 19, l’Autoritat
Municipal podrà imposar multes fins al màxim autoritzat per la legislació vigent
en aquells casos en què s’incompleixin les indicacions de l’Article 11.4.
Article 21: A més de les imposicions de multes i d’altres sancions descrites en aquestes Ordenances, podran decretar-se – segons escaigui- les següents
mesures:
a) Ordenar la suspensió dels treballs d’execució de l’obra o la instal·lació
indegudament realitzats.
b) Ordenar a l’infractor que, en el termini que s’assenyali, presenti la
sol·licitud de llicència ajustada als termes d’aquesta Ordenança.
c) Ordenar a l’infractor que, en el termini que s’assenyali, introdueixi a les
obres i les instal·lacions realitzables les rectificacions necessàries per ajustar-les
a les condicions de la llicència o a les disposicions d’aquesta Ordenança.
d) Ordenar a l’infractor que, en el termini que es fixi, procedeixi a la reparació dels danys, a la reposició de les obres i les instal·lacions al seu estat anterior o a la demolició d’allò construït o instal·lat indegudament.
e) Disposar la reparació, la reposició o la demolició d’aquestes obres i instal·lacions per part de les brigades municipals o mitjançant la corresponent contracta, a càrrec –en tot cas- de l’infractor.
f) Impedir els usos indeguts per als quals no s’ha obtingut llicència o que
no s’ajusten a les seves condicions i a les disposicions d’aquesta Ordenança.
Article 22: En cas d’incompliment de les ordres a què fan referència els
apartats a), b), c), d) i f) de l’article anterior i sense perjudici de l’adopció de
mesures per a la seva execució subsidiària, podran imposar-se multes coercitives reiterables per lapses de temps suficients per al compliment del que s’ordena.
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Article 23: 1.- La potestat sancionadora correspondrà al Batle.
2.- El servei tècnic encarregat de la inspecció podrà suspendre, provisionalment l’execució de les obres i les instal·lacions així com impedir, també provisionalment, els usos indeguts de la xarxa i les obres i les instal·lacions annexes. Amb aquesta finalitat s’haurà de cursar a l’interessat una ordre individual i
per escrit que, per a mantenir la seva eficàcia, haurà de ratificar el Batle en els
cinc dies següents.
VI.- DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- La present Ordenança que consta de vint-i-tres articles i quatres disposicions finals entrarà en vigor, una vegada que l’Ajuntament l’hagi
aprovada definitivament i s’hagi publicat el text complet al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
SEGONA.- Les llicències concedides amb anterioritat a la vigència d’aquesta Ordenança s’avindran amb els temes en què va ser atorgada la seva concessió. Els expedients en tràmit s’acomodaran a aquest ordenament en el termini de dos mesos.
TERCERA.- Queden derogats els articles de qualsevol ordenança, bans,
acords i resolucions que contradiguin, de qualque manera, el que s’estableix en
aquest ordenament.
QUARTA.- Es faculta, expressament, la Batlia per interpretar, aclarir i
desenvolupar les regles anterior i, en allò que sigui necessari, suplir els buits
normatius que es poguessin observar en els preceptes continguts en aquesta
Ordenança, i també per dictar les disposicions necessàries i convenients per a la
seva aplicació millor, sense perjudici dels recursos que en via jurisdiccional fossin procedents.
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D’ANIMALS DE COMPANYIA DE L’AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL.
Títol I.-Objecte i exposició de motius
Títol II.-Disposicions generals
Títol III.-Tinença d’animals de companyia
Capítol I.-De la possessió i la tinença
Capítol II .-Del sistema d’identificació
Capítol III .-De la circulació
Títol IV.-Tinença d’animals potencialment perillosos
Capítol I.-De la possessió i tinença
Títol V .-De les infraccions i les seves sancions
Capítol I.-De les infraccions i les seves sancions dels animals que viuen a
l’entorn humà
Capítol II.-De les infraccions i les seves sancions per a la tinença d’animals considerats potencialment perillosos
TÍTOL I.-OBJECTE I EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Article 1.
Aquesta Ordenança té per objecte la protecció dels animals que viuen a
l’entorn humà, i la regulació de la seva companyia dins la societat urbana d’acord amb el establert a la Llei 1/92 de 8 d’abril, desenvolupada pel Decret
56/1994, de 13 de maig. Així com la regulació de la tinença d’animals potencialment perillosos en compliment de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per a
la tinença d’animals potencialment perillosos i per Reial Decret 287/2002, de 22
de març, que la desenvolupa.
A l’efecte la present ordenança d’animals de companyia, especialment per
als cans, ha estat confeccionada tenint en compte els inconvenients, molèsties i
perills a les nostres vies públiques, que puguin ocasionar els animals. Aquesta
qüestió ha motivat denúncies davant l’Ajuntament. Per a la confecció de la present, s’ha tingut en comte el gran valor que representen els animals de companyia, per a un gran nombre de persones.
A més a la present, s’estableix l’obligatorietat d’identificar alguns animals
de companyia (necessàriament els cans) mitjançant la implantació d’un dispositiu electrònic denominat transponder que conté un codi alfa-numèric d’identificació. Així com implantar el servei municipal per al cens d’animals, especialment per als cans.
TÍTOL II DISPOSICIONS GENERALS
Article 2
1 Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals de companyia i
altres animals domèstics en els domicilis particulars, condicionat a que les circumstàncies de l’allotjament en l’aspecte higiènic ho permetin, i que no es produeixi cap situació de perill o molèstia per als veïns o, per a les persones que hi
conviuen i per altres persones en general, o per al mateix animal.
2 Els cans que hagin de romandre en els espais exteriors dels habitatges
(galeries, terrasses, etc.) han de disposar d’un habitacle en què es puguin arrecerar de les inclemències del temps. Així mateix, la terrassa ha de tenir un
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mínim de 15 m2, i una amplària mínima de 2 metres.
3 Per tal de facilitar l’exercici físic dels animals, és obligatori treure’ls a
passejar diàriament. Queda prohibida la seva tinença, permanent a balcons o
terrasses.
Article 3.
La tinença d’animals salvatges, fora dels parcs zoològics o àrees especifiques per a ells, haurà de ser expressament autoritzada d’acord amb les disposicions legals vigents i requerirà el compliment de les condicions de seguretat i
higiene, com també la total absència de molèsties i perills.
Article 4.
La criança domèstica de cans, moixos, ocells de corral, conills, coloms i
altres animals anàlegs en domicilis particulars, tant si és en terrasses, terrats o
patis, estarà 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 higiènic-sanitari, com per la inexistència de molèsties verificades i/o perills
per als veïns, per a les persones que hi conviuen o per a altres persones. Serà
l’autoritat municipal qui podrà prohibir la seva tinença.
Article 5.
1 Els propietaris d’animals domèstics, salvatges o exòtics estan obligats a
proporcionar-los l’alimentació i les cures adequades, tant pel que fa a tractaments preventius de malalties com a guariments.
2 Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments
als animals domèstics, salvatges o exòtics en règim de convivència o capacitat.
3 Pel que fa a animals exòtics, els seus propietaris hauran d’estar en possessió del document CITES quan per llei sigui obligatori. No podran circular
lliures per la via pública, estaran controlats pels seus propietaris amb la finalitat
de no causar molèsties als ciutadans.
4 Es prohibeix l’abandonament d’animals a qualssevol espai públic o privat.
Article 6
Els animals que hagin causat lesions a les persones o a altres animals, com
també tots aquells que siguin sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos
immediatament a un reconeixement sanitari sota control municipal.
Article 7
A efecte de la present ordenança es considerarà animal vagabunds o abandonats segons:
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 que no dugui una identificació actualitzada del Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes Balears.
Es considera animal abandonat 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, però amb identificació actualitzada del Registre d’identificació
d’animals de companyia de les Illes Balears.
Article 8
Queda prohibit deixar a les vies i espais lliures de concurrència pública
qualsevol tipus de menjar destinat a l’alimentació de cans, moixos i d’altres animals; vagabunds, abandonats o sense amo aparent; amb l’objectiu de no augmentar la creació de colònies d’aquests animals abandonats o vagabunds excepte per persones autoritzades.
TÍTOL III TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA
Article 9
Es consideren animals de companyia els domèstics que conviuen amb
l’home, no de forma lucrativa.
Article 10
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que no vulguin continuant posseint-los, hauran de lliurar-los al centres supramunicipals o concertats, o a qualssevol de les entitats dedicades a la protecció d’animals, legalment
reconegudes, que accepti, voluntàriament el seu lliurament. En ambdós casos, i
quan es tracti d’espècies canines, s’acompanyaran els documents acreditatius de
la seva inscripció al cens caní municipal i targeta sanitària corresponent, si
escau. Quedant prohibit l’abandonament de qualssevol animal de companyia a
les vies i espais lliures públics, zones rurals, etc.
Article 11
Els cadàvers d’animals de companyia queda prohibit abandonar-los a descampats, llits de torrents i d’altres espais públics o privats, s’ha de procedir al
seu enterrament en un lloc adient.
Article 12
Els propietaris i posseïdors d’animals queden obligats al pagament dels
imposts, arbitris, taxes i d’altres exaccions municipals establertes a les ordenançes fiscals corresponents que els siguin d’aplicació.
CAPÍTOL I.-DE LA POSSESSIÓ I LA TINENÇA
Article 13
La possessió d’animals de companyia en habitatges urbans o no urbans
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(finques, possessions, ‘xalets’ fora vila, etc.) sempre haurà de tenir en compte
els següents factors: el benestar de l’animal, la higiene, pel que fa al seu allotjament; que no es produeixi cap situació de perill o incomoditat per els veïns o
altres persones en general, o per al propi animal; i que no hagi cap risc sanitari.
Article 14
1 Si els cans que hagin de romandre en espais annexos a l’habitatge (jardins, etc.), la longitud de la lligada no podrà ser inferior a tres metres i com a
mínim a la mitjana resultant de multiplicar per quatre la pròpia longitud del ca,
presa des del morro al naixement de la coa. L’extrem fix de l’element de subjecció es referirà a una distància tal l’habitacle que no impedeixi el seu còmode
i total accés. Sempre que sigui possible i en relació a l’espai disponible, la cadena de subjecció de l’animal es disposarà de manera que pugui córrer al llarg
d’un filferro de la major longitud aplicable, convenientment tibat i subjectat, en
un dels seus extrems, als voltants del seu habitacle, el qual tindrà suficient aïllament per als efectes la radiació solar i de la pluja.
2 En les finques rústiques que no estiguin tancades o vallades, en cas d’absència del propietari, els cans es trobaran subjectes en la forma que s’indica en
el paràgraf anterior.
3 Si el ca ha de romandre lligat la major part del temps, és obligatori deixar-lo lliure una hora al dia, com a mínim, perquè pugui fer exercici. Es prohibeix lligar altres animals de companyia.
Article 15
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia, es troben obligats a
la diària neteja dels habitacles d’aquests, així com dels espais oberts per ells utilitzats, excepte en el supòsit de finques rústiques i jardins, i al seu periòdica desinfecció.
Article 16
1 Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia, han d’assumir la
responsabilitat d’assegurar el seu accés permanent al aigua de beguda, alimentació adequada i suficient i les cures higièniques necessàries per al seu manteniment en perfecte estat de salut. Incorreran en responsabilitat els qui mantenen
animals assedegats, manifestament desnodrits per causes no patològiques o en
estat de brutícia imputable a l’abandó o descuit a què estan sotmesos.
2 Els plats o recipients en què se serveixi aliment a cans i moixos, han de
ser ús exclusiu a aquesta finalitat i de netejar separadament del parament i utillatge de cuina destinat a l’alimentació humana, i no tenir bonys i anfractuositats
que
en
dificultin
la
neteja.
3 Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia han de facilitar la possibilitat d’exercici físic d’aquests.
Article 17
1 Els propietaris de qualssevol animal, tant a zones urbanes com a rústiques, són els responsables dels renous i de la contaminació acústica per lladrucs,
que produeixin els seus animals. Els propietaris d’animals de companyia hauran
d’adoptar les mesures adients per evitar els lladrucs, amb sistemes com collars
anti-lladruc... per evitar les molèsties per renous produïdes pels animals als veïnats.
2 Els propietaris d’animals de companyia es troben obligats a la diària
neteja i desinfecció dels habitacles dels animals, per mantenir els habitacles d’aquests pulcres i nets, amb les condicions higièniques necessàries per al seu manteniment en perfecte estat de salut especialment, si es troben a terrasses o patis
a zona urbana.
3 En el cas de que els seus propietaris no adoptin les mesures descrites al
apartat primer y segon del present article, podrà ordenar-se per Batlia la retirada d’aquests animals, per a que cessin les molèsties als veïnats pels lladrucs o
renous dels animals, o bé per eliminar els olors deguts al no manteniment dels
habitacles dels animals pulcres, amb les condicions higièniques descrites.
Evitant així, les pertorbacions que pugin sofrir els veïnats perjudicats.
4 La mesura descrita al apartat anterior, únicament es durà a terme, en el
cas de les molèsties produïdes pels animals de companyia als veïnats de la zona,
siguin excessives, o que les condicions higiènic sanitàries siguin tant deficients
als habitacles dels animals, que perjudiquin greument als veïnats, i ja hagin estat
avisats al manco un pic per les autoritats municipals.
CAPÍTOL II DEL SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ
Article 18
Els posseïdors de cans, que ho siguin per qualsevol títol i, resideixin habitualment o estiguin empadronats a l’Ajuntament de Mancor de la Vall, els hauran de censar a l’Ajuntament obligatòriament dins el termini màxim de sis
mesos, comptat a partir de la data de naixement de l’animal.
L’animal ha de portar, necessàriament, la seva identificació censal de
forma permanent.
Article 19
Si en el moment d’adquirir l’animal, aquest ja estigués censat per un anterior propietari, el nou posseïdor haurà de comunicar a l’Ajuntament, en el termini màxim d’un mes des de la seva adquisició, el canvi de titularitat de l’animal.
Article 20
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El Cens caní municipal ha d’estar format pels cans del terme municipal de
Mancor de la Vall, que hagin estat inscrits al Registre d’identificació d’animals
de companyia de les Illes Balears. Així mateix els propietaris o posseïdors de
cans tenen l’obligació de comunicar al cens caní municipal els canvis de domicili, o de residència, o la transferència del ca, o altres modificacions que es produeixin i que afectin als cans del terme municipal, en el termini màxim de deu
dies.
Article 21
La documentació per al censat de l’animal li serà facilitada pels serveis de
vigilància i control dels Ajuntaments, i ha de contenir les dades: Espècie, raça,
any de naixement, ressenyes, fotografia, nº micro xip, i domicili habitual de l’animal. Nom, domicili, telèfon, DNI, i fotografia, del propietari.
Article 22
Quan un dels animals a què es refereix el paràgraf anterior mori per mort
natural, per malaltia, per accident o hagués estat sacrificat, el seu posseïdor estarà obligat a notificar la seva mort i la seva causa, en el termini més breu possible, a l’Ajuntament en què estava registrat l’animal, a fi de donar-li de baixa,
justificant la mateixa.
CAPÍTOL III DE LA CIRCULACIÓ
Article 23
En tot cas, els propietaris o posseïdors d’animals de companyia han d’adoptar les mesures necessàries perquè aquests animals no puguin accedir lliurement, sense ser conduïts, a les vies i als espais lliures públics o a les propietats
privades, o a les persones que hi circulin.
Article 24
A la via pública, tots els cans han d’anar lligats per mitjà d’una corretja o
cadena. D’aquestes, les extensibles només poden ser utilitzades en els casos de
cans de raça petita. Independentment, tots els animals de companyia han de circular proveïts de la identificació censal de forma permanent (xip), així com la
targeta sanitària expedida pel centre veterinari autoritzat en què hagi estat vacunat o tractat l’animal, amb les anotacions sanitàries pertinents, i conduïts per una
persona.
Article 25
L’ús de morrió és obligatori per als animals d’aquelles races potencialment perilloses. A la resta d’animals si per la seva tendència a mossegar o perillositat poden produir perill a terceres persones, aniran proveïts d’un morral.
L’ús del morral podrà ser ordenat per Batlia a un ca en concret. També podrà
ordenar-se l’ús de morral en tots els cans, si així ho aconsellen les circumstàncies sanitàries.
El incompliment d’allò que estipula al paràgraf anterior i la reiteració de
comportaments agressius o perillosos faculta l’Autoritat municipal a traslladar
l’animal per a la seva observació i per a adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària.
Article 26
Queda prohibit l’abandó d’excrements que puguin produir els animals
(cans moixos, cavalls...) a les vies i las espais lliures públics o privats de concurrència pública. L’Ajuntament pot instal·lar equipaments especials per a les
deposicions i dejeccions dels animals domèstics. Les persones propietàries o
posseïdores de cans, sota la seva exclusiva responsabilitat, han de recollir els
excrements que es puguin produir, mitjançant artefactes o embolcalls adequats
que han de dur-la per tal de dipositar-los als contenidors o recipients de residus
sòlids autoritzats a l’efecte, i que aniran proveïts d’un cartell informatiu. (Annex
I).
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, a zones prohibides expressament, i a mobiliari urbà.
Article 27
Queda prohibida l’entrada d’animals de companyia, per raons higiènicsanitàries, als locals públics d’espectacles, esportius, educatius o culturals,
excepte els propis de qualsevol esdeveniment públic, i que són necessaris perquè aquest es produeixi, amb la autorització municipal corresponent. També
queda prohibida la seva circulació i permanència a les piscines municipals, als
parcs infantils així com als locals on es realitzi la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments. L’Ajuntament podrà prohibir l’accés d’animals de companyia a altres espais lliures públics o privats de concurrència pública. S’exceptuen únicament els cans dels invidents que realitzen la
funció de guies o cans que realitzin una funció de suport o ajuda d’altres minusvàlids.
Article 28
Els titulars o encarregats dels comerços, instal·lacions, o recintes que fa
referència l’article anterior de la present, seran els responsables als supòsits
d’infracció de les normes que el menat aquest article estableix, quan aquells hi
consentissin o no adoptessin les mesures correctores pertinents.
Article 29
Els propietaris dels diferents tipus d’establiments podran prohibir, segons
el seu criteri, l’entrada i la permanència d’animals als seus establiments. Això
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haurà de figurar a l’exterior del local en un cartell indicatiu de prohibició. Si
se’ls autoritza l’entrada, aquests hauran d’anar subjectes mitjançant corretja o
cadena.
Article 30
Les persones propietàries o posseïdores 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 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 amb indicació dels detalls de l’agressió, de la persona
agredida, etc.
La Policia Local ha de notificar al propietari o posseïdor de l’animal causant de la lesió, en cada cas, la promptitud de la visita dels serveis veterinaris
encarregats del seu reconeixement clínic i l’ha d’advertir 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 a la Canera autoritzada des de la data
en què va causar la lesió i al llarg de catorze dies per l’observació reglamentària per el veterinari col·legiat, si escau.
Article 31
Els cans o moixos abandonats i els que, sense ser-ho, circulin pel municipi de Mancor de la Vall o per les vies interurbanes, podran ser recollits pels serveis municipals o per entitats col·laboradores designades per l’Ajuntament, i
mantinguts en observació durant un període de vuit dies. Passat aquest termini,
si no han estat retirats pel seu propietari, es procedirà a promoure la seva cessió,
a donar-los en adopció o, cas de no haver-hi cap altra alternativa escaient, a destinar-los al seu sacrifici eutanàsic. En el cas dels moixos que no pateixin cap
malaltia es valorarà l’aplicació d’esterilització o castració per retornar-lo al lloc
on es trobava abandonat. Les despeses de manutenció aniran a càrrec del propietari de l’animal, independentment de les sancions pertinents.
La mateixa actuació s’observarà respecte de qualsevol tipus d’animal de
companyia que circuli per les vies i espais lliures públics o privats de concurrència pública sense ésser conduït per una persona; així com respecte els animals salvatges –domesticats o no- en qualsevol cas.
TÍTOL IV TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
CAPÍTOL I DE LA POSSESSIÓ I TINENÇA
Article 32
Es consideren animals potencialment perillosos a efectes d’aquesta
Ordenança, i d’acord amb l’article 2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos:
a)Els que pertanyen a la fauna salvatge, i són utilitzats com animals
domèstics o de companyia, amb independència de la seva agressivitat, i corresponen a espècies o races que tenen capacitat de causar la mort o lesions a persones o a altres animals i mals a les coses.
b)També tenen la qualificació de potencialment perillosos, els animals
domèstics o de companyia que reglamentàriament es determinin, en particular,
els que pertanyen a l’espècie canina, inclosos dins una tipologia racial, que pel
seu caràcter agressiu, grandària, o potència de mandíbula tinguin capacitat de
causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.
En particular, els cans que pertanyen a les races relacionades a l’annex I
del Reial Decret 287/2002 de 22 de març per el que se desenvolupa la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos:
Pitbull terrier, Staffordshire bull terrier, American staffordshire terrier,
Rottweiller, Dogo argentí, Fila brasiler, Tosa inu i Akita inu.
c)En general, els cans que tenen totes o la majoria de les característiques
detallades a l’annex II del Reial Decret abans esmentat.
Article 33
Tota persona que vulgui ser propietària d’un animal potencialment perillós, haurà de sol·licitar prèviament una llicència.
L’obtenció d’una llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos originarà una taxa municipal.
Article 34
El Batle de la Corporació serà el competent per poder atorgar les llicències per la tinença d’animals potencialment perillosos, en compliment de l’article 21.1.k) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Article 35
Per obtenir la Llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos
es necessari acreditar els següents requisits:
a)Ser major d’edat.
b)No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures,
contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinència d’animals potencialment perillosos.
c)No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna
de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei
50/1.999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic d’Animals Potencialment

178

BOIB

Num. 12

Perillosos. No obstant això, no serà impediment per a la obtenció o, si és procedent, renovació de la llicència, haver estat sancionat amb la suspensió temporal
de la mateixa sempre que el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió
anteriorment imposada hagi estat complida íntegrament.
d)Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinència d’animals potencialment perillosos.
e)Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil
per danys a tercers que puguin ser causats pels seus animals potencialment perillosos per la quantia no inferior a 120.000 Euros (per animal).
Article 36
La llicència tindrà un període de duració de cinc anys, renovable per períodes successius de igual duració i pel mateix procediment.
Durant el període de concessió de la llicencia, el titular haurà de presentar a l’Ajuntament cada any l’assegurança i la cartilla sanitària actualitzades.
Així l’Ajuntament validarà la llicència, mitjançant segell de la Policia Local.
La llicencia perdrà la vigència en el moment en què el seu titular deixi de
complir amb els requisits necessaris pels quals se li va concedir.
Article 37
El titular de la llicència d’Animals Potencialment Perillosos té la obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre municipal dins els quinze dies
següents a la data que se va obtenir la corresponent llicència, devent aportar:
Les dades de la persona propietària de l’animal.
Les característiques de l’animal.
El lloc habitual de residència de l’animal.
Article 38
Per a la presència i circulació en espais públics de cans potencialment
perillosos, serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de dos
metres de longitud, així com un morrió homologat i adequat per a la seva raça,
sense que puguin dur-se més d’un d’aquests cans per persona.
Article 39
Els animals potencialment perillosos que es trobin a una finca, casa de
camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d’estar fermats, a no ser que es disposi d’habitacle amb una superfície, altura i adequat tancament, per a protegir les persones o animals que accedeixin o s’aproximin a aquests llocs.
Article 40
La subtracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos
en el termini màxim de quaranta vuit hores des de que es tingui coneixement
d’aquests fets.
TÍTOL V DE LES INFRACCIONS I LES SEVES SANCIONS
Article 41
Les accions i/o les omissions que infringeixin el que preveu aquesta
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.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 42
1. La imposició de la sanció corresponent no exclou de la responsabilitat
civil o penal en la qual s’hagi pogut incórrer, ni eximeix de la indemnització per
danys o perjudicis que s’hagin pogut ocasionar.
2. La persona o persones responsables del incompliment de la present
Ordenança vénen obligades, a més del pagament de la sanció corresponent, al
compliment de les mesures imposades, a restaurar el ben protegit, al reemborsament dels costos de les actuacions realitzades i al rescabalament dels danys i
perjudicis que s’haguessin pogut causar a l’Administració i/o a tercers.
3. Transcorregut el termini concedit per a la realització de les actuacions
correctores sense que s’hagin executat correctament, podrà l’Ajuntament procedir a l’execució subsidiària, a costa del responsable.
Article 43
1 L’Ajuntament per si mateix, o mitjançant les entitats col·laboradores de
la Conselleria d’Agricultura i Pesca, podran procedir a la retirada i decomís dels
animals amb l’objecte de procedir a la seva protecció, amb caràcter preventiu
fins a la resolució del corresponent expedient sancionador.
2 Quan es procedeixi al dipòsit o decomís d’animals, s’estendrà acta en el
qual es reflectirà el lloc i dades personals del propietari o posseïdor de l’animal
i del lloc en què serà dipositat, dades d’identificació de l’animal i qualsevol altra
informació que es consideri oportuna.
3 L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador decidirà la destinació de l’animal, que podrà ser retornat al propietari o passar a propietat de
l’Administració, que podrà cedir-ho a tercers o alliberar-ho en el mitjà natural
–si es tracta d’un animal silvestre o assilvestrat
CAPÍTOL I DE LES INFRACCIONS I LES SEVES SANCIONS DELS
ANIMALS QUE VIUEN A L’ENTORN HUMÀ
Article 44
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Tindran la consideració de lleus:
a) Les descrites com a tals a l’article 91.1 del Decret 56/1994, de 13 de
maig, de la Comunitat de les Illes Balears, o normativa que el substitueixi.
b) Usar animals com a mitjà de reclam o complement d’una activitat autoritzada en les vies i espais lliures públics.
c) Mantenir de forma contínua als animals de companyia en les terrasses
o llocs exteriors de les zones urbanes, no recollir-los a l’interior de l’habitatge o
local adequat durant la nit o, en general, no mantenir-los en les mínimes condicions apropiades segons la raça.
d) Excedir-se del nombre màxim d’animals fixat per la Batlia que es
puguin tenir en un domicili.ç
e) Permetre que els animals produeixin qualsevol tipus de contaminació
acústica apreciable a les zones urbanes.
f) Deixar anar cans no perillosos amb morrió en zones no habilitades.
g) La circulació per la via pública de cans que no vaguin acompanyats i/o
conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent.
h) Deixar les deposicions dels animals a les voravies, passeigs, jardins i a
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
i) Dipositar les dejeccions o excrements dels animals a papereres o altres
llocs no destinats o autoritzats per a l’efecte.
j) Passejar un animal sense ser portador d’utensilis per recollir els possibles excrements.
k) Permetre que els animals orinin en façanes, murs de tancament, barreres, etc. dels edificis i en el mobiliari urbà.
l) L’entrada de cans/moixos a locals públics, d’espectacles, esportius,
educatius o culturals així com els destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport i manipulació d’aliments.
m) L’entrada, circulació i permanència de cans/moixos a les piscines o
instal·lacions públiques.
n) La possessió d’un animal sense el xip implantat i sigui obligatori per
llei portar-lo.
ñ) La venda d’animals a menors de 18 anys i als incapacitats, sense l’autorització dels qui tinguin la pàtria potestat o la custòdia.
o) L’ús d’estris destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals en
condicions prohibides.
p) Donar menjar de forma habitual o periòdica a cans o moixos a la via o
espais públics, excepte les persones autoritzades.
q) La possessió d’un animal no censat.
r) Portar un ca perillós lligat amb cadena no extensible d’un màxim d’1,5
m., però sense morrió.
s) El incompliment de les restants disposicions d’aquesta Ordenança, en
el cas que no es trobin contemplades en la legislació de la CAIB, ni tipificades
com a greus o molt greus en aquesta Ordenança.
Article 45
Tindran la consideració de greus:
a) Les descrites com a tals a l’article 91.2 del Decret 56/1994, de 13 de
maig, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o normativa que el substitueixi.
b) Les infraccions descrites a l’apartat h de l’article anterior quan hi concorri l’agreujant de reincidència.
c) Per raons de salut pública, les deposicions o dejeccions dels animals de
companyia en àrees recreatives, d’estada o joc de la població infantil.
d) Obligar els animals a treballar o produir en cas de malaltia o desnutrició, o sobre explotar-los de manera que puguin posar en perill la seva salut.
e) Permetre que els cans accedeixin a les zones destinades específicament
als nins.
f) La tinença d’animals fers en habitatges urbans o altres locals sense
autorització municipal.
g) Circular per vies i espais públics amb animals salvatges.
h) Deixar anar un ca perillós amb morrió.
i) Deixar anar cans no perillosos sense morrió en zones no habilitades.
j) El subministrament a un animal de substàncies no permeses, sempre i
quan això no suposi un perjudici a tercers.
k) L’esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions
físiques greus i el sacrifici d’animals sense control facultatiu o en contra del que
estableix aquesta ordenança.
l) Les agressions físiques que produeixin lesions greus.
m) L’abandonament no reiterat d’un animal.
n) L’alienació d’animals en malaltia no contagiosa, tret que aquest extrem
fos desconegut pel venedor en el moment de la transacció.
ñ) La venda a laboratoris, clíniques o altres establiments per a experimentació, sense autorització de la Conselleria d’Agricultura, Comerç i
Indústria.
o) La venda ambulant d’animals fora dels mercats i fires legalitzades.
Article 46
Tindran la consideració de molt greus:
a) Les descrites com a tals a l’article 91.3 del Decret 56/1994, de 13 de
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maig, de la Comunitat de les Illes Balears, o normativa que el substitueixi.
b) Ensinistrar a animals amb la finalitat de reforçar la seva agressivitat.
c) Deixar anar un ca perillós sense morrió.
d) L’abandonament reiterat d’animals de companyia, domesticats o salvatges en captivitat, encara que sigui individualitzat.
e) La celebració d’espectacles de bregues de galls o d’altres animals,
siguin o no de la mateixa espècie, o d’animals amb l’home.
f) L’ús d’animals en festes o espectacles en què aquests puguin ser objecte de danys, sofriments, tractaments antinaturals, maltractaments, burles o en els
quals es puguin ferir la sensibilitat de l’espectador.
g) La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol
altre forma de transmissió d’animals o de les seves parts o derivats, l’espècie
dels quals estigui inclosa a l’apèndix I de la CITES o C1 de la delegació
Comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos d’importació que
corresponguin.
Article 47
Les infraccions contra els preceptes d’aquesta Ordenança seran sancionades amb multes de 60,00 a 15.000,00 Euros, d’acord amb els articles 47 i 48 de
la Llei 1/92 de 8 d’abril de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.
Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 60,00 a 300,00
Euros.
Les infraccions greus, amb multa de 300,01 a 1.500,00 Euros.
Les infraccions molt greus amb multa de1.500,00 a15.000,00 Euros.
La imposició d’una multa per falta molt greu, podrà comportar la confiscació dels animals objecte de la infracció.
Els establiments on es cometin de forma reiterada infraccions molt greus,
podran, així mateix, ser objecte de tancament temporal durant un període màxim
de 2 anys.
Article 48
Les conductes susceptibles de sanció administrativa, una vegada tipificades d’acord amb els articles anteriors, si són objecte de sanció divisible o de
multa, es graduaran segons els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió
de la infracció.
c) La reiteració o reincidència.
Article 49
La imposició de les sancions correspondran:
a) Al batle, en cas d’infraccions lleus.
b) Al Ple de l’Ajuntament, en cas d’infraccions greus.
c) A la Conselleria d’Agricultura, en cas d’infraccions molt greus.
Article 50
1 Són responsables de les infraccions expressades en aquesta Ordenança
les persones físiques o jurídiques que, per acció o omissió, haguessin participat
en la comissió del fet infractor per qualsevol títol.
2 Són responsables en concepte d’autor aquells que hagin comès directa o
indirectament el fet infractor, els que hagin donat ordres o instruccions en relació al mateix, els que resultin beneficiaris de la infracció i els qui es defineixin
com a tals en el context d’aquesta Ordenança. En cas de pluralitat de responsables, la responsabilitat serà solidària.
Article 51
A la present ordenança s’aplicarà el procediment sancionador que estableix el Títol VII del Capítol I del Decret 56/1994, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament per al desenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992, de 8
d’abril de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.
CAPÍTOL II DE LES INFRACCIONS I LES SEVES SANCIONS PER
A LA TINENÇA D’ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Article 52
Tindran la consideració de infraccions lleus, greus i molt greus les descrites a l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos, i per qualsevol altre normativa que la substitueixi o complementi.
Article 53
Les infraccions tipificades als articles abans esmentats, seran sancionades
amb les següents multes:
Infraccions lleus, de 150 fins a 300 euros.
Infraccions greus, de 301 fins a 2.405 euros.
Infraccions molt greus, de 2.406 fins a 15.025 euros, totes elles, d’acord
amb l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic
de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, i per qualsevol altre normativa que la substitueixi o complementi.
Contra el present acord, en aplicació de l’article 107.3 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i donat que aprova una disposició de caràcter
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala con-
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tenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos meses, a comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més
convenient al seu dret.
Mancor de la Vall, 12 de gener de 2012.
El Batle, Bernardí Coll Martorell.

—o—

Ajuntament de Marratxí
Num. 1101
NEGOCIAT: RECURSOS HUMANS
ASSUMPTE: LLISTAT DEFINITIU D’ASPIRANTS ADMESOS I
EXCLOSOS POLICIA LOCAL
Ref.: PMS
L’Il·lustríssim senyor Batle mitjançant Decret de data 2 de gener de 2012
ha resolt aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés selectiu convocat per a cobrir en propietat devuit llocs de feina d’AGENT DE LA POLICIA
LOCAL de l’Ajuntament de Marrtxí, aprovant així mateix llistat provisional
d’aspirants exclosos amb causa a la manca d’acreditació de l’actualització en
vigor del curs bàsic de policia local.
a) Llistat d’aspirants exclosos provisionalment:
1. Aguiar Delgado, Alfredo (43124783-J). no s’acredita tenir actualitzat o
en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
2. Alou Luengo, Javier Antonio (43121075-P). no s’acredita tenir actualitzat o en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
3. Díaz Capó, Rubén (43133343-V). no s’acredita tenir actualitzat o en
vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
4. Gómez Jaramillo, Oscar Javier (43114008-W). Gómez Jaramillo,
Oscar Javier (43114008-W). no s’acredita tenir actualitzat o en vigor el curs
bàsic de policia local a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
5. Gubia Francisco, Ernesto (43141928-T). No S’acredita Tenir
Actualitzat O En Vigor El Curs Bàsic De Policia Local A La Data De
Finalització Del Termini De Presentació D’instàncies.
6. Iglesias Cañellas, Enrique Manuel (43140566-H). no s’acredita tenir
actualitzat o en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del
termini de presentació d’instàncies.
7. Juaneda Caballero, Mª Victoria (43100510-M). no s’acredita tenir
actualitzat o en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del
termini de presentació d’instàncies.
8. Marimón Vidal, José María (78214002-H). no s’acredita tenir actualitzat o en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del termini
de presentació d’instàncies.
9. Mena González, Roberto (44613311-G). no s’acredita tenir actualitzat
o en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del termini de
presentació d’instàncies.
10. Mota Puerto, José (43137874-V). no s’acredita tenir actualitzat o en
vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
11. Moyano Sañudo, José Manuel (43110044-V). no s’acredita tenir
actualitzat o en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del
termini de presentació d’instàncies.
12. Murcia Hernández, Francisco José (43117135-R). no s’acredita tenir
actualitzat o en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del
termini de presentació d’instàncies.
13.Navarro González, Alberto (43117902-D). no s’acredita tenir actualitzat o en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del termini
de presentació d’instàncies.
14. Pastor Rueda, Juan Francisco (43090706-E). no s’acredita tenir actualitzat o en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
15. Pérez Carmona Luis, (43085583-M). no s’acredita tenir actualitzat o
en vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.
16. Pérez Pérez, Jaime (43133871-Q). no s’acredita tenir actualitzat o en
vigor el curs bàsic de policia local a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.

