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Exposició de  motius.

D'acord amb la Declaració universal dels drets dels animals aprovada per la 
UNESCO el  27  d'octubre  de 1978 i  ratificada  posteriorment  per  les  Nacions 
Unides, els animals son sers vius sensibles que tenen uns drets que la especie 
humana ha de respectar, el que constitueix un dels fonaments de la coexistència 
de les especies en el mon. 

La creixent preocupació de les  societats desenvolupades en la protecció dels 
animals, sumada a la cada vegada major tendència dels habitants de les ciutats 
a  posseir  i  conviure  en  els  seus  domicilis  amb  animals  no  només  dels 
considerats clàssicament com a domèstics o de companyia, sinó amb especies 
silvestres i exòtiques, genera la necessitat de una cada vegada major intervenció 
de les Administracions Públiques en l'àmbit del control de la cria i reproducció, 
comerç  i  trasllat,  així  com en el  establiment  de normes que regulen  la seva 
tinença  en  condicions  higiènic-sanitàries  i  de  tracte  adequat,  concordes  als 
principis de respecte, defensa i protecció i sense perjudici de les consideracions 
de seguretat i salut pública dels ciutadans.

CAPÍTOL I: OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1. La present ordenança te per objecte regular la tinença d'animals que 
viuen en l'entorn humà, amb una doble finalitat, la protecció de la salut i  la 
seguretat  de  les  persones,  i  la  protecció  dels  animals  garantint  una  tinença 
responsable i aconseguint la màxima reducció de les seves pèrdues i abandons.

Article  2.  Aquesta  ordenança  serà  d'obligat  acompliment  en  tot  el  terme 
municipal d'Eivissa i afectarà a tota persona física o jurídica que en qualitat de 
propietari  o  propietària,  venedor  o  venedora,  cuidador  o  cuidadora, 
ensinistrador o ensinistradora, domador o domadora, encarregat o encarregada, 
membre  d'  associacions  protectores  d'animals,  membres  de  societats  de 
colombicultura, colombofilia, ornitologia i similars, així com a qualsevol altra 
persona  que  es  relacioni  amb  questos  de  forma  permanent,  ocasional  o 
accidental.

Queden fora de l'àmbit d'aquesta Ordenança, la protecció i conservació de la 
fauna autòctona i de les especies d'aprofitament piscícola i cinegètic, així com 
l'experimentació i vivisecció d'animals, i la resta de matèries regulades per la 
seva corresponent legislació específica.

CAPÍTOL II. DEFINICIONS

Article 3.  Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:



1. Animals domèstics: els animals que, com especie, hagin assumit el costum de 
la captivitat i depenguin dels éssers humans per a la seva subsistència.

2.  Animals domèstics  de companyia:  els  animals que las persones mantenen 
generalment a la seva llar, per plaer o companyia, sense intenció de lucre per la 
seva part ni activitat econòmica exercida sobre ell.

3. Animal d'explotació: és tot aquell que, sent domèstic o silvestre, tant autòcton 
com al·lòcton, l'home el manté amb fins lucratius o productius.

4. Animals silvestres: els animals autòctons o no autòctons que viuen en estat 
salvatge.

5.  Animals  silvestres  en  captivitat:  els  animals  salvatges  autòctons  o  no 
autòctons que, de forma individual, viuen en captivitat.

6. Animal silvestre urbà: animal salvatge que viu en el nucli urbà de ciutats i 
que comparteix territori geogràfic amb les persones.

7. Animals potencialment perillosos: Amb caràcter genèric, tots els que, encara 
que  pertanyen  a  fauna  salvatge,  i  son  utilitzats  com  animals  domèstics  de 
companyia, amb independència de la seva agressivitat  pertanyen a especies o 
races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a ls persones o a altres 
animals  i  danys  a  les  coses.  També  es  consideren  animals  potencialment 
perillosos,  els  animals  domèstics  i  de  companyia  que  així  es  determinin 
reglamentàriament,  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 coses.

8. Nucli zoològic: son les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, 
les  instal·lacions  per  al  manteniment  dels  animals,  els  centres  d'acollida 
d'animals, els establiments de venda i cria d'animals i  els que es determinin 
reglamentàriament.

9. Animal abandonat: és aquell que no és silvestre, no te propietari o propietària 
ni domicili conegut, proveït o no d'identificació de procedència o  propietari o 
propietària, sense que l'acompanyi cap persona que pugui demostrar la seva 
propietat.

CAPÍTOL III: DISPOSICIONS GENERALS 

Article  4.  La  tinença  d'animals  de  companyia  en  habitatges  urbans  i  altres 
immobles, queda condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes del seu 
allotjament,  a  l'absència  de  riscos  sanitaris  i  a  la  inexistència  de  perills  o 



molèsties per als veïns o altres persones. Aquesta tinença podrà ser limitada per 
l'autoritat municipal, previ informe dels Serveis Municipals.

Article 5.  Els  propietaris o propietàries o posseïdors d'animals de companyia 
estan obligats a mantenir-los en bones condicions higiènic-sanitàries, alimentar-
los  adequadament,  facilitar-los  un  allotjament  d'acord  amb  les  exigències 
pròpies de la seva especie, raça i grandària, afavorir el seu desenvolupament 
físic  i  saludable,  així  com  atendre'ls  sanitàriament  i  realitzar  qualsevol 
tractament preventiu declarat obligatori.

Article 6. Queda prohibit:
a) Mantenir als animals en llocs o instal·lacions indegudes des del punt de 

vista  higiènic-sanitari  o  inadequades  per  a  la  pràctica  dels  cuidats  i 
l'atenció  necessària  que  exigeixin  les  seves  necessitats  fisiològiques  i 
etològiques, segons raça, grandària o especie.

b) L'abandó d'animals.
c) No proporcionar-los aigua potable ni alimentació suficient ni equilibrada 

per a mantenir un estat adequat de nutrició i salut.
d) Maltractar o agredir físicament als animals o realitzar amb ells qualsevol 

acció  que els  impliqui   patiments  o  danys injustificats,  ni  practicar-los 
mutilacions, excepte les que es realitzin sota intervenció veterinària en 
cas de necessitat o per exigència funcional o estètica amb la finalitat de 
donar-los la presentació habitual de la seva raça. 

e) El sacrifici dels animals sense reunir les garanties previstes en les lleis o 
en qualsevol normativa d'aplicació.

f) Mantenir  permanentment  lligats  o  encadenats  als  animals,  amb  les 
especificacions i excepcions que s'estableixin.

g) Fer donació dels animals amb fins publicitaris o com premi, recompensa 
o regal per altres adquisicions de natura distinta a la pròpia adquisició 
onerosa d'animals, excepte autorització expressa de l'Ajuntament.

h) Utilitzar-los  en  procediments  d'experimentació  o  destinar-los  als 
mateixos sense l'acompliment de les garanties establertes en la normativa 
aplicable. Vendre'ls a laboratoris o clíniques sense l'acompliment de les 
garanties previstes en la normativa vigent.

i) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los sofriments o danys 
innecessaris,  així  com  qualsevol  tipus  de  substància  no  autoritzada, 
encara que sigui per augmentar el rendiment en una competició.

j) Manipular artificialment als animals amb objecte de fer-los atractius com 
diversió o jugueroi per a la seva venda.

k) Utilitzar  animals  vius  com  blancs  en  atraccions  firals,  concursos  o 
competicions.

l) Obligar  a  treballar  a  animals  de  menys  de  sis  mesos  d'edat,  malalts, 
desnodrits, fatigats o a exercir treballs en els quals l'esforç exigit superi la 
seva capacitat. L'anterior s'aplica a les femelles que siguin prenyades.

m) Emprar animals per  ensinistrar altres animals en la baralla o l'atac.



n) Emprar animals en espectacles, exhibicions, circs, filmacions, publicitat, 
festes populars o religioses  i altres activitats si això suposa per a l'animal 
sofriment,  degradació,  paròdies,  burles  o  tractes  antinaturals,  o  que 
puguin ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.

o) Mantenir als animals en recintes i llocs on no puguin ser degudament 
controlats i vigilats.

p) Mantenir animals en llocs on ocasionin molèsties evidents als veïns.
q) Exercir  la  mendicitat  valent-se  d'ells  o  imposar-los  la  realització  de 

comportaments  i  actituds  alienes  i  impròpies  de la  seva condició  que 
impliquin tracte vexatori.

r) Administrar,  inocular  o  aplicar  substàncies  farmacològiques  sense  la 
prescripció  o  supervisió  directa  d'un  veterinari  o  veterinària. 
Subministrar medicació errònia, aplicar-la d'una manera incorrecta o no 
valorar  els  efectes  col·laterals  o  no  dessitjats  que  puguin  suposar  un 
sofriment injustificable per als animals.

s) El subministre d'aliments a animals vagabunds o abandonats, així com a 
qualsevol  altre  quan  en  puguin  derivar  molèsties,  danys,  focus 
d'insalubritat o brutícia a la via pública.  En qualsevol cas, l'alimentació 
destinada serà sempre aliments secs (pinsos,  cereals,  etc.)  i  s'haurà de 
netejar  posteriorment  la  zona  afectada.  Es prohibeix  en  tot  cas  el 
subministrament d'aliment als coloms que se trobin en la ciutat.

t) La lluita o baralles de cans o de qualsevol altre animal i demés pràctiques 
similars, així com les baralles de galls no autoritzades.

u) L'abandó de cadàvers de qualsevol espècie animal en la via pública. 
v) Incitar als animals a l'agressivitat de qualsevol forma.
w) Molestar, capturar o comerciar amb animals salvatges urbans excepte per 

a  la  realització  de  controls  de  poblacions  d'animals  autoritzades  per 
l'Ajuntament.

x) Exhibir animals amb finalitats lucratives, vendre'ls o intercanviar-los en 
la via i espais públics, excepte la cessió, l'adopció o l'acollida d'animals 
abandonats o perduts per medi de l'Ajuntament,  els centres d'acollida 
d'animals de companyia i les entitats de defensa i protecció dels animals.

y) Filmar a animals per al cine, la televisió o altres medis de difusió que 
reprodueixin  escenes  fictícies  de  crueltat,  maltractament  o  sofriment 
d'animals, sense disposar de l'autorització municipal prèvia per garantir 
que els danys seguin simulats i  els productes i els medis utilitzats no 
provoquin cap perjudici a l'animal.

CAPÍTOL IV: CENS I IDENTIFICACIÓ

Article  7.  Els  posseïdors  o  posseïdores  de  cans,  d'acord  amb  l'Ordre  del 
Conseller d' Agricultura, Comerç i Industria, de 21 de maig de 1999, pel que es 
regula  la  identificació  dels  animals  de  companyia  en  les  Illes  Balears,  estan 
obligats a inscriure's en el Registre d'identificació d'animals de companyia de 
les Illes Balears, dins d'un termini màxim de tres mesos a comptar des de la 



data de naixement o adquisició de l'animal, registre que es realitzarà a través 
dels veterinaris o veterinàries col·laboradors autoritzats. En el cas dels animals 
que  provinguin  d'altra  Comunitat  Autònoma el  termini  serà  de  trenta  dies 
comptats a partir de la data d'entrada en les Illes Balears.

Article  8.  Per  poder  ser  inscrits  en  el  Registre  d'identificació  d'animals  de 
companyia els animals hauran d'estar prèviament identificats individualment 
mitjançant la implantació d'un transponder o microxip.

Article 9. Els canvis de domicili i telèfon del propietari o propietària així com de 
residència  de  l'animal,  i  els  canvis  de  propietaris  o  propietàries han  de  ser 
comunicats en el Registre amb la finalitat de tenir les dades actualitzades. El 
termini màxim per realitzar aquesta comunicació serà d'un mes i es podrà fer a 
través  de  veterinaris  o  veterinàries autoritzats  o  be  a  través  de  les  oficines 
municipals.

CAPÍTOL V: NORMES SANITARIES I DE PREVENCIÓ ANTIRÀBICA

Article 10. Els cans has de ser vacunats amb la periodicitat que marca la llei en 
les  dates  fixades  a  l'efecte,  i  s'ha  de  fer  constar  la  data  de  l'acompliment 
d'aquesta obligació en el seu document de control sanitari.

Article 11. Tot ca resident en el municipi d'Eivissa haurà d'estar vacunat contra 
la ràbia a partir dels tres mesos d'edat. Les successives revacunacions tindran 
caràcter obligatori i anual, excepte modificació d'aquesta pauta que poguessin 
determinar les autoritats competents.

Quan  no  sigui  possible  realitzar  la  vacunació  antiràbica  d'un  ca  dins  dels 
terminis establerts com obligatoris per existir qualsevol tipus de contraindicació 
clínica, aquesta circumstància haurà de ser degudament justificada mitjançant 
certificat veterinari oficial.

La  vacunació  antiràbica  d'un  animal  comporta  l'expedició  del  corresponent 
document oficial,  la custodia del qual serà la responsabilitat del  propietari  o 
propietària.

La vacunació antiràbica dels gats tindrà caràcter voluntari, sense perjudici de 
les  modificacions  d'aquesta  pauta  que  poguessin  determinar  les  autoritats 
competents en funció de les circumstàncies epidemiològiques o qualsevol unes 
altres  que considerin pertinents.

Article 12.   Els  propietaris  o propietàries dels  animals  hauran de realitzar a 
costa  seva  els  tractaments  curatius  o  preventius  oportuns,  subministrant-los 
l'atenció a assistència veterinària necessària. I en qualsevol cas, els tractaments 
sanitaris  preventius  que  l'administració  estableixi,  comunicant  als  serveis 



veterinaris, a la major brevetat possible, l'existència de qualsevol símptoma en 
l'animal  que  denotara  l'existència  d'infermetat  contagiosa  transmissible  a 
l'home.

Article 13. En els casos de declaració d'epizooties (infermetat que s'estén a una 
o varies especies dins d'una regió o país amb caràcter transitori), els propietaris 
o propietàries dels cans compliran les disposicions preventives que dictin les 
autoritats competents.

Article 14.  Els animals de companyia hauran de posseir una targeta sanitària 
expedida pel centre veterinari autoritzat en el qual hagi estat vacunat o tractat 
l'animal, amb les anotacions sanitàries pertinents.

El  propietari  o  propietària d'un  animal  en  transit  pel  camp,  o  per  una  via 
pública,  haurà  de  portar  amb ell  aquesta  targeta,  i  la  facilitarà  a  l'agent  de 
l'autoritat que la sol·liciti a l'objecte de procedir a la identificació de l'animal i a 
la comprovació dels requisits sanitaris establerts.

Article 15.  En el cas que l'autoritat municipal detecti per si mateix o a través 
d'entitats de protecció i defensa dels animals que no s'ha procedit a la vacunació 
d'aquestos, podrà confiscar o ordenar el seu aïllament. De la mateixa manera 
podrà procedir en els casos en que s'hagués diagnosticat que pateixen malalties 
transmissibles  a  l'home  o  a  altres  animals,  sigui  per  a  sotmetre'ls  a  un 
tractament curatiu adequat o per  sacrificar-los si fos necessari, previ informe 
del servei veterinari municipal. 

Article  16.  Els  animals  hauran  de  sotmetre's  a  tractaments  antiparasitaris 
adequats que garanteixin la no proliferació de paràsits amb la finalitat d'evitar 
riscos per a la salut pública.  Aquesta obligació afecta no només a l'animal sinó 
també a l'entorn en el que viuen havent d'eliminar-se qualsevol possible focus 
de infestació.

CAPÍTOL VI. DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA

Article 17. Els propietaris o propietàries dels animals hauran de mantenir-los en 
les  degudes  condicions  higiènic-sanitàries,  albergats  en  instal·lacions 
adequades  d'habitabilitat,  seguretat  i  benestar  adequats  a  la  seva  raça  i/o 
grandària  i  adoptar  les  mesures  necessàries  per  evitar  la  seva  escapada  o 
extraviament.  Així  mateix,  hauran  de  proporcionar-los  aigua  potable, 
alimentació suficient i equilibrada per mantenir un estat adequat de nutrició i 
salut. 

En particular,  s'estableixen les següents condicions mínimes de manteniment 
dels animals:



a) Els habitacles dels cans que hagin de romandre la major part del dia en 
l'exterior,  hauran  d'estar  construïts  de  materials  impermeables  que 
protegeixin de les inclemències del temps i seran situats de tal forma que 
no  estiguin  exposats  directament,  de  forma prolongada,  a  la  radiació 
solar  ni  a  la  pluja.  L'habitacle  serà  suficientment  llarg,  de  forma  que 
l'animal  càpiga  en  ell  folgadament.  L'altura  haurà  de  permetre  que 
l'animal pugui romandre amb el cap i el coll estirats; l'amplada estarà 
dimensionada de forma tal que l'animal pugui donar-se la volta dins de 
l'habitacle; la base d'aquest consistirà en una solera construïda, si escau, 
sobre la superfície del terreny natural.

b) Les gàbies dels animals tindran unes dimensions que estiguin d'acord 
amb les seves necessitats fisiològiques i etològiques.

c) Quan els cans hagin de romandre lligats a un punt fix, la longitud del 
lligam  no podrà ser inferior en cap cas a tres metres, i serà com a  mínim 
la  mesura  resultant  de  multiplicar  per  quatre  la  longitud  de  l'animal 
compresa entre el morro i l'inici de la cua.  Sempre que sigui possible, la 
cadena de subjecció de l'animal es disposarà de manera que pugui córrer 
al llarg d'un filferro de major longitud aplicable. L'animal ha de poder 
arribar amb comoditat a l'habitacle, per poder-se acollir, i a un recipient 
amb aigua potable. Es prohibeix lligar altres animals de companyia.

d) Si  el  ca  ha  de  romandre  lligat  la  major  part  del  temps,  és  obligatori 
deixar-lo lliure una hora al dia per a que pugui fer exercici.

e) En l'interior dels habitatges els cans i gats hauran de disposar del seu 
propi llit.

f) No  es  permeten  com  a  allotjament  habitual  els  vehicles,  celobert  o 
balconades.

g) S'ha de procedir a la neteja diària dels seus habitacles, així com també 
dels espais oberts que utilitzin, excepte en el cas de finques rústiques i 
jardins, i a la seva periòdica desinfecció i desinsectació.

h) Els plats o recipients en els quals se'ls serveixi l'aliment, han de ser d'ús 
exclusiu  per  a  aquesta  fi  i  la  seva  neteja  s'ha  de  realitzar  de  manera 
separada del parament utilitzat per a l'alimentació humana. A més no 
han de tenir cops ni infructuositats que dificultin la seva neteja.

i) Els animals de companyia no podran deixar-se sols en el domicili durant 
més de tres dies consecutius.

Article  18.  La  tinença  d'animals  de  companyia  en  habitatges  urbans  queda 
condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes d'allotjament (tenint en 
compte les seves necessitats etològiques) i l'absència de riscos en l'aspecte sanitari 
i la inexistència de molèsties per als veïns.

Article 19.  Està prohibit  pertorbar la vida dels veïns amb crits,  cants, sons o 
altres sorolls d'animals domèstics, en especial des de les 22 hores de la nit fins 
les 8 hores del matí.



Article 20.  Els cans guardians de solars, obres, locals, establiments, etcètera 
hauran d'estar sota vigilància dels seus amos o persona responsable, a fi que no 
puguin causar danys a persones o cases ni pertorbar la tranquil·litat ciutadana 
en especial en hores nocturnes. En tot cas, haurà d'advertir-se en lloc visible i de 
forma adequada l'existència del ca. En els espais oberts a la intempèrie, 
s'habilitarà una caseta o refugi que protegeixi a l'animal de la climatologia i que 
haurà de netejar-se diàriament.  S'haurà de garantir que en el recinte no hi hagi 
risc de fugides.

Els cans guardians hauran de tenir més de sis mesos d'edat, no podran estar 
permanentment  lligats  i,  quan  l'estiguin,  el  mitjà  de  subjecció  haurà  de 
permetre'ls llibertat de moviments, sent la longitud del lligam no inferior a la 
mesura resultant de multiplicar per quatre la longitud de l'animal, presa des del 
musell fins el naixement de la cua. En aquests casos es disposarà d'un recipient 
de fàcil abast amb aigua potable fresca i  neta.

CAPÍTOL VII. DE LA CIRCULACIÓ DELS ANIMALS I ESTÀNCIA EN 
ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS

Article  21.  En els  espais  públics  o  en els  privats  d'ús  comú,  els  animals  de 
companyia  hauran  de  circular  acompanyats  i  conduïts  mitjançant  cadena  o 
cordó resistent que permeti el seu control.  La cadena o cordó no permetrà a 
l'animal allunyar-se més de 1,5 metres del  propietari o propietària. S'exclouen 
d'aquesta  prohibició  les  zones  acotades  i  autoritzades  expressament  per 
l'Ajuntament. 

Els animals aniran proveïts de morrió quan la legislació, els seus antecedents, 
temperament o naturalesa i característiques així ho aconsellin, i sempre sota la 
responsabilitat del seu amo o cuidador o cuidadora. L'ús de morrió, tant amb 
caràcter  individual  com general,  podrà  ser  ordenat  per  l'autoritat  municipal 
quan  les  circumstàncies  sanitàries  o  d'una  altra  índole  així  ho  aconsellin,  i 
mentre aquestes durin.

Article 22.  Es permet la presència d'animals en les platges al llarg de l'any, a 
excepció dels caps de setmana i festius i durant el període comprés entre l'inici 
de la festivitat de Setmana Santa i el 31 de octubre, dates d'accés prohibit als 
animals.  No  obstant  això,  en  els  períodes  d'accés  prohibit  a  les  platges, 
l'Ajuntament,  mitjançant  bàndol  municipal,  podrà  delimitar  espais  en  les 
mateixes d'accés permès amb regulació d'horari.

El  període  d'accés  dels  animals  a  les  platges,  podrà  ser  restringit  també, 
mitjançant Bàndol Municipal.



Durant la seva estada a la platja, els animals hauran d'estar controlats en tot 
moment pels seus propietaris o propietàries o responsables i evitar molèsties a 
la resta d'usuaris de les platges.

En el cas dels animals potencialment perillosos es complirà amb el que disposi 
la  normativa específica  per  a  aquestos  animals.  En  particular  hauran  d'anar 
controlats  mitjançant  corretja  o  el  mètode més adequat  per  a cada especie  i 
hauran d'utilitzar morrió.

Els propietaris o propietàries dels animals hauran de prendre totes les mesures 
necessàries per a evitar la deposició d'orins o excrements a la platja, tant en la 
sorra  com  en  la  làmina  d'aigua.  Havent  de  retirar  de  manera  immediata 
qualsevol excrement.

Els incompliments relacionats amb aquest article es sancionaran d'acord a les 
tipificacions i sancions recollides en l'ordenança municipal d'ús i aprofitament 
de les platges i punts de bany del municipi d'Eivissa. 

Article 23. Queda prohibit l'accés d'animals a les zones de joc de parcs infantils, 
escoletes, hospitals, parcs geriàtrics i recintes on  se situïn piscines públiques.

Queda  prohibida  l'entrada  d'animals  a  tota  classe  de  locals  destinats  a  la 
fabricació,  manipulació,  emmagatzematge,  transport  o  venda  d'aliments. 
Aquests establiments, si disposen d'exterior o interior adequat, podrán col·locar 
algun dispositiu amb anelles que permetin subjectar als animals mentre es fan 
les compres.

Queda  expressament  prohibida  l'entrada  i  permanència  d'animals  en  locals 
d'espectacles  públics,  esportius  i  culturals,  excepte  en  els  casos  que,  per  la 
naturalesa dels mateixos, aquests siguin imprescindibles.

S'exceptuen d'aquestes prohibicions els cans pigall i els de seguretat.

Les persones propietàries d'establiments d'hostaleria, recreatius, de restauració 
i  qualsevol  altre  establiment  de  pública  concurrència  podran,  segons  el  seu 
criteri,  prohibir  l'entrada  i  la  permanència  d'animals  domèstics  en  els  seus 
establiments, excepte els cans pigall i els de seguretat. A aquests efectes, s'haurà 
de col·locar a l'entrada de l'establiment i en un lloc visible una placa indicadora 
de la prohibició.  En tot cas, per a la seva entrada i permanència, s'exigirà que 
els animals domèstics estiguin degudament identificats i vagin lligats amb una 
corretja o cadena, tret que es disposi d'un espai tancat i específic per a ells.  No 
obstant  l'anterior,  els  cans  potencialment  perillosos  sempre  hauran  d'anar 
lligats amb corretja o cadena i portar posat el morrió.



Article  24.. Els  propietaris  o  propietàries d'animals  o  les  persones  que  els 
condueixin,  hauran  d'adoptar  les  mesures  necessàries  per  a  impedir  que 
aquests realitzin les seves deposicions o excrements en la via pública, parcs i 
jardins o platges, a excepció de les zones acotades per l'Ajuntament a tal efecte. 
En  cas  de  produir-se,  estaran  obligats  a  recollir-es  (inclús  en  les  zones 
autoritzades) i dipositar-les de manera higiènica en els contenidors de fems o 
els llocs que es determinin a tal efecte.

Com a mesura higiènica ineludible   les persones que condueixin cans i altres 
animals,  impediran que aquests  dipositin les seves dejeccions en les voreres, 
passejos, jardins, platges i,  en general,  en qualsevol lloc dedicat al trànsit  de 
vianants.

Quan l'animal evacuï les seves dejeccions, ho realitzarà prioritàriament en els 
espais habilitats i dissenyats per a això (pipi-cans), de no ser possible s'aproparà 
a la calçada, al costat de la vorada i el més a prop possible d'un embornal o en 
zones no destinades al pas de vianants o  ni a llocs de joc.

En tots els casos, la persona que condueixi l'animal, està  obligada a recollir i 
retirar els excrements, fins i tot havent de netejar la part de la via pública que 
hagués estat afectada.

D'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior,  la persona que condueixi 
l'animal  podrà  lliurar  les  deposicions  de  manera  higiènicament  acceptable 
mitjançant bosses impermeables en els contenidors de la ciutat.

Article 25. Durant l'estada dels animals en la via pública s'evitarà que l'animal 
agredeixi o provoqui qualsevol incomoditat i molèstia a les persones i a altres 
animals o produeixin danys en bens aliens. 

Article 26.  Els animals de companyia que viatgin en cotxes particulars hauran 
d'ocupar un lloc en el mateix allunyat del conductor de forma que no pugui 
obstaculitzar en cap moment la maniobrabilitat, ni la visibilitat en la conducció, 
ni  posar  en  perill  la  seguretat  vial.  A  aquests  efectes  compliran  amb  la 
normativa vigent en matèria de transport d'animals.

Article  27.  Per  evitar  possibles  cops  de  calor  als  animals,  la  permanència 
d'aquests en l'interior dels vehicles  només es permetrà durant un breu període 
de  temps  i  sempre  que  l'automòbil  es  trobi  a  l'ombra  i  amb les  finestretes 
lleugerament  baixades  per  permetre  una  ventilació  suficient.  La  Policia 
Municipal  podrà  rescatar  a  un  animal  deixat  en  l'interior  d'un  vehicle  si 
considera que la seva vida corre perill.

Article  28.  Queda  terminantment  prohibit  el  trasllat  de  cans  en  els  llocs 
destinats a passatgers dels medis de transport públic. El transport dels mateixos 



s'efectuarà  en  el  seu  cas,  en  lloc  especialment  dedicat  a  aquesta  fi  amb els 
dispositius pertinents, en condicions higiènic-sanitàries.

Els conductors o encarregats dels medis de transport públics, podran prohibir el 
trasllat d'animals quan considerin que poden ocasionar molèsties  a la resta dels 
passatges.  En tot  cas,  podran ser  traslladats  en transport  públic,  els  animals 
petits  que viatgin dins de  transportins, gàbies  o  qualsevol  altre  habitacle  que 
impedeixi la seva escapada i no suposin sofriment per a l'animal.

Article 29.  Els conductors de taxis podran acceptar animals de companyia de 
manera  discrecional,  amb  el  dret  de  percebre  el  corresponent  suplement 
autoritzat per l'autoritat competent.

Article 30.  Els cans-guies podran viatjar en tots els medis de transporte urbà i 
tenir accés als locals, llocs i espectacles públics sense pagament de suplements.

CAPÍTOL VIII. ANIMALS DOMÈSTICS D'EXPLOTACIÓ

Article 31. La presència d'animals domèstics d'explotació quedarà restringida a 
les  zones  catalogades  com  a  rústiques  pel  PGOU,  no  podent,  en  cap  cas, 
romandre en els habitatges. 

Aquests,  seran  allotjats  en  construccions  aïllades  i  adaptades  a  les 
característiques de cada especie. Les seves construccions compliran, tant en la 
seva característica com en la seva situació amb tota la normativa en vigor.

Es presumirà l'existència d'explotació quan es tinguin més de tres animals de 
diferent  sexe  i  existeixi  activitat  comercial,  pel  que  es  requerirà  en  tal  cas 
l'obtenció de la pertinent llicència municipal.

Article 32.  Queda prohibida la instal·lació de colomars en zones urbanes, tret 
que hi hagi declaració de nucli zoològic per part de la Conselleria competent 
del Govern Balear, així com autorització expressa dels serveis municipals.

CAPÍTOL IX: ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

Article 33. En el que a la tinença d'animals potencialment perillosos es refereix, 
s'aplicarà el recollit en la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic 
de tinença d'animals potencialment perillosos,i del R.D. 287/2002 de 22 de març 
de  desenvolupament  de  la  Llei  50/1999  de  tinença  d'animals  potencialment 
perillosos.

Article 34.  En tot cas, seran considerats cans potencialment perillosos aquells 
animals de l'especie canina que manifestin un caràcter marcadament agressiu o 
que hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals.



La  potencial  perillositat  haurà  de  ser  apreciada  per  l'autoritat  competent 
atenent  a  criteris  objectius,  be  d'ofici  o  be  després  de  ser  objecte  d'una 
notificació  o  denúncia,  previ  informe d'un  veterinari  o  veterinària,  oficial  o 
col·legiat,  designat  o  habilitat  per  l'autoritat  autonòmica  o  municipal 
competent.

Article 35. Per a la tinença d'un animal qualificat com a potencialment perillós 
s'haurà de sol·licitar prèviament una llicencia,  prèvia acreditació documental 
dels següents requisits:

a) Ser major d'edat i no estar  incapacitat o incapacitada per proporcionar 
els les cures necessàries a l'animal.

b) No  haver  estat  condemnat  per  delictes  d'homicidi,  lesions,  tortures, 
violència  de  gènere,  contra  la  llibertat  o  contra  la  integritat  moral,  la 
llibertat  sexual,  la salut  pública,  associació contra  banda armada o de 
narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de 
tinença d'animals potencialment perillosos.

c) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna 
de les sancions accesòries de les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de 
la  Llei  50/1999  de  23  de  desembre,  sobre  el  règim  jurídic  d'animals 
potencialment  perillosos.  No  obstant,  no  serà  impediment  per  a 
l'obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat 
amb la suspensió temporal de la mateixa, sempre que, en el moment de 
la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposta hagi estat sido 
complerta íntegrament.

d) Disposar  de  capacitat  física  suficient,  acreditada  mitjançant  el 
corresponent certificat de conformitat amb el disposat a l'Art. 4 del R. D. 
287/2002  de  22  de  Març  de  desenvolupament  de  la  Llei  50/1999  de 
tinença d'animals potencialment perillosos.

e) Disposar d'aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment 
perillosos,  acreditant-se  aquesta  última  mitjançant  el  corresponent 
certificat estès per un psicòleg titulat dins dels tres mesos anteriors a la 
data  de  la  sol·licitud  de  la  llicència  administrativa.  Serà  semblant  al 
necessari per a la possessió d'armes.

f) Formalització d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
que puguin ser causats  pels  seus animals,  per la quantia mínima que 
reglamentàriament se determine.

g) Qualsevol altre requisit que normativament es determine. 

Article 36.  Les operacions de compravenda,traspas, donació o qualsevol altra 
que  suposi  canvi  de  titular  d'animals  potencialment  perillosos  requeriran  la 
prova del compliment de, com a mínim, els següents requisits:

a) Existència de llicència vigent per part del venedor o venedora.
b) Obtenció prèvia de llicència per part del comprador o compradora.
c) Tinença de la cartilla sanitària actualitzada.



Qualsevol  variació  de  les  dades  que  figuren  en  la  llicència  haurà  de  ser 
comunicada  per  la  persona  titular,  en  el  termini  de  quinze  dies  des  que  es 
produeixi. 

Article 37.  Aquesta  llicència administrativa tindrà una validesa de cinc anys 
transcorreguts  els  quals  la  persona  interessada haurà  de  procedir  a  la  seva 
renovació aportant novament tota la documentació requerida.

Article 38.  Es procedirà la revocació de la llicència administrativa concedida 
quan s'incompleixin les condicions que varen motivar la seva concessió i,  en 
qualsevol cas, sempre que es cometin infraccions qualificades com a greus o 
molt greus en la present Ordenança.

Article 39.  L'obtenció d'una llicència per a la tinença d'animals potencialment 
perillosos podrà reportar una Taxa municipal que quedarà fixada en la seva 
Ordenança Fiscal.

Article  40.  Tot  aquell  que  estigui  en  possessió  d'un  animal  potencialment 
perillós haurà d'estar al corrent de les següents obligacions:

a) Els propietaris  o propietàries,  criadors o criadores,  posseïdors  o  posseïdores 
tindran l'obligació  d'identificar  l'animal  mitjançant  un  microxip,  que  haurà 
d'implantar-se a l'animal. 
b)  La  presència  d'animals  potencialment  perillosos  en  llocs  o  espais  públics 
exigirà que la persona que els condueixi i  controli porti amb ella la llicència 
administrativa i  la  certificació  acreditativa  de  la  inscripció  de  l'animal  en el 
Registre Municipal d'animals potencialment perillosos.
c)  Les  sortides  d'aquests  animals  a  espais  públics  o  privats  d'ús  comú  es 
realitzaran en tot moment sota el control de la persona autoritzada. En el cas 
dels cans, aquests hauran de portar obligatòriament morrió, apropiat per a la 
tipologia  racial  de  cada  animal,  així  com una cadena  o corretja  resistent  de 
menys de dos metres de longitud, no podent circular solts en cap supòsit i sota 
cap circumstància.
d) Hauran de ser conduits i controlats amb cadena o corretja no extensible de 
menys de dos metres, sense que pugui portar-se més d'un d'aquests cans per 
persona.
e) Si l'animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrat, pati o 
qualsevol  altre  lloc  determinat,  haurà  d'estar  lligat,  sempre  que  el  mètode 
utilitzat  permeti  la  seva  mobilitat,  tret  que  disposi  d'un  habitacle  amb  la 
superfície, altura i adequat tancament per protegir a les persones o animals que 
accedeixin  o s'apropin a aquests  llocs.  I  haurà d'existir  en qualsevol  cas,  un 
cartell que adverteixi visiblement de la seva existència.
f)La substracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada per la persona 
titular al responsable del registre municipal d'animals potencialment perillosos, 
en el termini de quaranta-vuit hores des que tingui coneixement d'aquests fets.



g)La  venda,  traspas,  donació,  robo,  mort  o  pèrdua  de  l'animal  haurà  de 
comunicar-se al Registre Municipal.
h) En les fulles registrables de cada animal es farà constar igualment el certificat 
de sanitat animal expedit per l'Autoritat competent que acrediti, anualment, la 
inexistència d'infermetats o trastorns que ho facin especialment perillòs.

Article 41.  Les condicions d'allotjament d'aquestos animals han de complir els 
següents requisits:

a) Les parets i cercats han de ser suficientment alts i consistents i han de ser 
fixats per  suportar el pes i la pressió de l'animal.

b) Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i efectives com la 
resta  del  recinte,  i  dissenyades  per  evitar  que  els  animals  puguin 
desajustar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertència que hi 
ha un ca d'aquest tipus.

Article 42. L'autoritat municipal procedirà a la intervenció cautelar, i trasllat al 
centre  de   protecció  animal,  de  qualsevol  animal  considerat  potencialment 
perillós,  quan el  seu  propietari  o  propietària no  compleixi  amb les  mesures 
contingudes  en  la  present  Ordenança,  sense  perjudici  de  les  sancions 
econòmiques que es puguin produir. Aquesta intervenció podrà ser definitiva 
en  cas  de  reincidència,  o  quan  a  criteri  de  l'autoritat  municipal,  i  previ 
reconeixement  per  tècnics  qualificats,  es  determinara  que  el  seu  grau 
d'agressivitat o inadaptació a la vida en societat, fan impossible la devolució de 
l'animal al no existir garantia plena de que la seva tinença no sigui lesiva per a 
persones o bens, passant la seva propietat a l'administració.

CAPÍTOL X. AGRESSIONS

Article 43. Els animals que hagin causat lesions a una persona o a altre animal, 
així com els sospitosos de tal circumstàncies o de patir infermetats contagioses, 
hauran de ser sotmesos immediatament a control veterinari.   El compliment 
d'aquest  precepte  recaurà  tant  sobre  el  propietari  o  propietària com  sobre 
qualsevol persona que, en absència d'aquest, tingui coneixement dels fets.  

Article 44.  Els  propietaris o propietàries d'animals que hagin causat lesions a 
persones o altres animals estan obligats a:

a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona 
agredida, als seus representants legals i a les autoritats competents que 
ho sol·licitin.

b) Comunicar-lo en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, en les 
dependències de la policia local o en l'Ajuntament i posar-se a disposició 
de les autoritats municipals.

c) Sotmetre a l'animal agressor a observació veterinària  obligatòria en el 
termini màxim de 72 hores a partir de la data de l'agressió durant un 



període  de  14  dies  naturals.  Transcorregut  aquest  termini  sense  que 
s'hagués  sotmès  l'animal  a  observació,  l'autoritat  municipal  podrà 
adoptar les mesures oportunes tendents a portar a efecte l' internament 
de l'animal, així com per exigir les responsabilitats que pertoquessin.

d) Presentar a l'Ajuntament la documentació sanitària del ca i el certificat 
d'observació  veterinària,  als  14  dies  d'haver-se  iniciat  el  període 
d'observació.

e) Comunicar  a  l'Ajuntament  qualsevol  incidència  que  es  produeixi 
(robatori,  pèrdua,  desaparició,  trasllat)  durant  el  període  d'observació 
veterinària.

f) Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l'autoritat 
sanitària municipal, es podrà obligar a recloure a l'animal agressor en els 
centres d'animals municipals que l'Ajuntament determini, per a que es 
pugui portar a terme el període d'observació veterinària.  Les despeses 
que s'originin iran a càrrec de la persona propietària.

g) No administrar  vacuna  antirràbica  a  un  animal  durant  el  període  de 
observació antiràbica, ni causar-li la mort durant aquest.

h) En cas de mort de l'animal, traslladar el cadàver en un termini màxim de 
24  hores  al  centre  veterinari,  on  es  procedirà  a  prendre  les  mostres 
necessàries per a la realització del diagnòstic de ràbia.

Article  45.  Si  l'animal  agressor  fora  dels  anomenats  abandonats,  els  Serveis 
Municipals o les persones agredides, si poguessin realitzar-lo, procediran a la 
seva  captura  i  internament  en  el  dispensari  municipal  o  centre  concertat  a 
aquests efectes, procedint-se a l'observació de l'animal pels serveis veterinaris.

Article  46.  Els  veterinaris  o  veterinàries clínics  de  lliure  exercici  que 
desenvolupin la seva activitat en l'àmbit del municipi d'Eivissa, queden obligats 
a comunicar a l'Ajuntament les agressions entre animals de les quals tinguessin 
coneixement en virtut dels casos atesos per lesions que poguessin tenir el seu 
origen en baralles organitzades, agressions de cans vagabunds, o agressions de 
gran envergadura.  En aquesta  comunicació  s'haurà  d'especificar  la  potencial 
perillositat dels cans, als efectes de la seva consideració com a potencialment 
perillosos.

Article 47. Quan les condicions epidemiològiques ho aconsellin, i en funció de 
les instruccions que poguessin emanar de l'autoritat  sanitària competent així 
com del resultat de l'observació antirràbica de l'animal agressor, cas d'haver-se 
pogut  realitzar,  els  animals  que  hagin  estat  mossegats  per  un  altre  animal 
podran ser sotmesos a observació antirràbica durant el termini que determinin 
els tècnics municipals i en les condicions que ells estableixin.

Article 48.  Les persones que hagin resultat  ferides per un animal hauran de 
posar-lo en coneixement dels serveis sanitaris per a que puguin ser sotmesos a 
tractament si  així resultés  aconsellable.  També s'informarà de l'incident a les 
autoritats judicials per determinar responsabilitats.



CAPÍTOL XI: ANIMALS VAGABUNDS I ABANDONATS

Article  49. Qui  trobés  un  animal  abandonat  en  el  Municipi  d'Eivissa  haurà 
d'entregar-lo  al  servei  municipal  corresponent,  el  qual  procedirà  conforme 
l'establert en el present capítol. Al mateix temps, manifestarà el seu desig o no 
de quedar-se'l en propietat si no aparegués el seu propietari o propietària. En 
cas de manifestar la intenció de quedar-se'l, es procedirà a l'entrega de l'animal 
passats setze dies d'observació del mateix.

Els  animals  aparentment  abandonats  seran  recollits  i  conduïts  al  Centre  de 
Protecció Animal de l'Ajuntament o a entitats col·laboradores reconegudes per 
l'Ajuntament.

Article 50. Els cans, gats o altres especies animals que circulin en poblacions o 
per les vies interurbanes desproveïts de collar o identificació alguna, sense ser 
conduïts per una persona, així com aquells el propietari o propietària o persona 
responsable dels  quals  no tingui en el  seu la cartilla sanitària o no el  tingui 
identificat  pels  sistemes  establerts,  seran  recollits  pels  Serveis  Municipals  i 
transportats a les dependències habilitades per a ells, fins que es normalitzi la 
seva  situació,  be  presentant  la  cartilla  sanitària,  be  insertant  el  xip  de 
reconeixement, o be, en cas de ser animals abandonats, fins a la seva adopció.

Els medis utilitzats en la captura i transport de cans abandonats hauran d'estar 
en bones condicions higiènic-sanitàries i seran degudament atesos per  persones 
amb l'adequada capacitació.

Article  51.  Si  l'animal  estigués  identificat,  es  notificarà  al  propietari  o 
propietària, qui disposarà d'un termini de vuit dies per a la seva recuperació, 
previ abonament de les despeses corresponents a la seva manutenció i atencions 
sanitàries. Transcorregut aquest termini sense la seva recollida, se considerarà 
l'animal com  abandonat.

Si l'animal no estigués proveït de collar o identificació alguna, el termini per a la 
seva recuperació  serà  de  15 dies  comptats  a  partir  de la  seva recollida  pels 
serveis municipals competents.

Transcorreguts els terminis establerts per a la seva recuperació, els animals es 
consideraran abandonats i podran ser cedits o adoptats. 

Article  52.-  Tot  animal  ingressat  en  el  Centre  de  Protecció  Animal  de 
l'Ajuntament i que hagi estat qualificat com abandonat quedarà a disposició de 
qui ho vulgui adoptar durant el període de temps que determinin els serveis 
veterinaris del propi centre.



Els  animals  adoptats  s'entregaran  identificats  i  vacunats  contra  la  ràbia  si 
procedeix, d'acord, en qualsevol cas, amb l'establert en la normativa en vigor 
per a cada especie animal. Les despeses derivades d'aquestes actuacions aniran 
a càrrec de la persona que adopta  conforme a l'ordenança fiscal reguladora de 
recollida de cans en les vies públiques municipals vigent en cada moment.

Article 53. Els animals no retirats pels seus propietaris o propietàries ni cedits 
en adopció, podran ser sacrificats excepcionalment i previ informe veterinari 
que així ho aconselli mitjançant aquells mètodes autoritzats per la legislació que 
regula específicament aquesta matèria. No obstant, els animals no recuperats no 
podran ser sacrificats fins el  sisè dia comptat a partir de la finalització  del 
termini establert per a la seva recuperació.

Article 54. L'Ajuntament podrà concertar la recollida d'animals de companyia i 
la  gestió  del  Centre  de  Protecció  d'Animals,  preferentment  amb  entitats  de 
protecció  i  defensa  dels  animals.   D'acord  amb  el  que  s'estableixi  en  el 
corresponent contracte, l'Ajuntament facilitarà a aquestes entitats la financiació 
necessària per a la realització de l'activitat concertada.

Article 55. Els animals silvestres autòctons o no, que estiguin catalogats, seran 
entregats a la major brevetat possible als Serveis Territorials de la Conselleria de 
Medi Ambient.

Abans de l'entrega, en cas de tenir identificació es comprovarà la legalitat de la 
seva possessió. En cas de no tenir identificació o comprovar la il·legalitat de la 
seva possessió seran entregats als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi 
Ambiente.

Article 56.  Els  propietaris o propietàries d'animals, en cas de no poder fer-se 
càrrec  d'ells,  podran  entregar-los  al  Servei  de  Protecció  d'Animals  de 
l'Ajuntament que actuarà segons l'establert per als animals abandonats. Aquests 
animals  no  podran  ser  sacrificats  durant  els  quinze  dies  següents  a  la  seva 
entrega.

Article 57. L'animal abandonat o entregat pel propietari o propietària al centre 
de  protecció  que  ofereixi  evidència  clínica  de  patir  hidrofòbia,  infermetat 
infecciosa o contagiosa, malformacions congènites o no, perillositat manifesta o 
qualsevol  altra  circumstància  anàloga,  a  judici  de  la  direcció  facultativa  del 
centre, podrà ser sacrificat sense respectar els terminis establerts en els articles 
anteriors. L'adopció d'aquests animals per terceres persones queda prohibida.

Article 58.  La recollida d'animals abandonats morts,  es portarà a terme pels 
serveis municipals en les condicions higièniques adequades. Prèviament al seu 
enterrament,  incineració  o  destrucció  higiènica,  s'intentarà  localitzar  al 
propietari o propietària o persona responsable de l'animal mort, per si vol fer-se 
càrrec d'ell, sense perjudici de les despeses i responsabilitats que es derivin.



CAPÍTOL XII:   DELS ESTABLIMENTS DE VENDA 

Article  59.  Els  animals  només es  podran  oferir  i  vendre  en establiments  de 
venda d'animals, a excepció de les transaccions entre les persones particulars 
quan es  limitin  als  seus  animals  de  companyia,  no  tinguin  ànim de lucre  i 
garanteixin el benestar de l'animal. Aquest apartat no serà aplicable als animals 
de criança en domicilis particulars  que tinguin la consideració de centres de 
cria.

Article 60. Els establiments de venda d'animals  tindran que ser declarats nuclis 
zoològics per la Conselleria competent, com requisit imprescindible per al seu 
funcionament, i en conseqüència hauran d'utilitzar el llibre de registre oficial 
propi d'aquests nuclis. A més hauran de complir tots els requisits sectorials o 
d'altra naturalesa  que siguin aplicables a l'activitat comercial en virtut de la 
legislació de comerç i defensa dels consumidors i usuaris o d'altres disposicions 
legals o reglamentaries.

Article  61.  La venda d'animals  està  prohibida als  menors  de setze  anys  i  a 
persones amb qualsevol tipus de discapacitat sense l'autorització dels qui tenen 
la seva pàtria  potestat o la seva custòdia.

Article 62.  Qualsevol transacció d'animals mitjançant revistes,  publicacions o 
altres  sistemes  de  difusió  haurà  d'incloure  el  número  de  registre  de  nucli 
zoològic i el de la llicència municipal de centre venedor.

Article  63.  Els  establiments  de  venda  que  tinguin  animals  salvatges  en 
captivitat  hauran  de  situar  un rètol  en lloc  visible  en  el  qual  consti  que  no 
s'aconsella la seva tinença a causa dels riscos per a la salut i seguretat de les 
persones  i  que  el  seu manteniment  en condicions  no naturals  per  a  la  seva 
especie pot suposar patiment.

Article  64. Els  establiments  destinats  a  la  compravenda  d'animals  de 
companyia,  podran simultanejar aquesta activitat  amb la venda d'aliments o 
complements per a la seva tinença, circulació, ensinistrament o empolainament.

Article 65.  Els productes destinats a l'alimentació dels animals han de portar 
data de caducitat i ser renovats periòdicament per evitar que es facin malbé o es 
tornin  impropis  per  a  l'alimentació  animal.  La  persona  responsable de 
l'establiment ha de disposar de la documentació comercial d'aquests productes 
per poder garantir el seu origen i la seva traçabilitat comercial.

En el  supòsit  que s'ofereixin a la venda productes alimentaris vius envasats, 
s'ha de fer constar la data d'envasat i la de caducitat.



Article 66. Els mamífers no podran ser venuts fins que transcorrin els quaranta 
dies de lactància natural des de la data del seu naixement i hauran de mostrar 
totes les característiques pròpies dels animals sans i ben nodrits.

Article  67.  Els  aparadors  on s'exhibeixin  els  animals  no  estaran  sotmesos  a 
l'acció  directa  dels  raigs  solars,  estaran  ben  atesos  i  hauran  de  mantenir  la 
temperatura i condicions que millor s'ajustin al seu hàbitat natural.

Article 68. L'extensió dels locals serà la suficient per a que tots els animals, que 
així  ho  requereixin,  puguin  realitzar  exercici  físic  diàriament,  respectant  les 
mesures higiènic-sanitàries adequades i els requeriments de comportament de 
las diferents especies animals allotjades.

Article  69.  En  la  porta,  finestra  o  façana  dels  locals,  es  situarà  un  cartell 
indicador de la persona responsable del comerç i instal·lacions, amb el seu nom, 
adreça  i  telèfon  visible  des  de  l'exterior,  amb  la  finalitat  que  pugui  ser 
localitzada  en caso de sinistre o emergència. Aquest requisit no serà necessari 
en el supòsit que l'activitat disposi de servei permanent de vigilància o control.

Article  70.  Tots  els  locals  comercials  hauran  de  comptar  amb  les  següents 
propietats:

d) Sistemes  de  ventilació  natural  o  artificial  que  assegurin  l'adequada 
ventilació del local.

e) Safaretjos,  utensilis  per  a  la  gestió  dels  residus  i  tot  el  necessari  per 
mantenir  netes  les  instal·lacions  com  per  preparar  en  condicions 
l'alimentació dels animals.

f) Revestiments  de  materials  que  assegurin  la  perfecta  i  fàcil  neteja  i 
desinfecció.  Els  angles  d'unió  entre  el  pis  i  les  parets  seran  de  perfil 
còncau.

g) Il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos) per permetre 
realitzar les operacions pròpies de l'activitat en perfectes condicions. 

h) Les vitrines, mostradors o gàbies en les quals es mostrin les cries canines 
o  felines  o  altres  espècies  de  fisiologia  anàloga,  mantindran  una 
temperatura  constant  entre  els  18  i  els  25  ºC.  Aquelles  que  alberguin 
animals de procedència tropical o de regions fredes es mantindran en les 
temperatures  ambientals  que  millor  s'ajustin  a  les  seves  necessitats 
específiques.

i) Mesures d'insonorització adequades al tipus d'animals de l'establiment.
j) Control ambiental de plagues.

Article  71.  Els  animals  es  mantindran  en  adequades  condicions  higiènic  – 
sanitàries i de benestar, i sota la responsabilitat d'un servei veterinari. Les dades 
i  signatura  del  servei  veterinari  responsable  han  de  constar  en  el  llibre  de 
registre.



Article  72.  El  nombre  d'animals  que  s'alberguin  guardarà  relació  amb  la 
superfície disponible o amb la capacitat de l'habitacle o continent.

Per als peixos situats en recipients d'aigua no airejada, es necessitaran 5 litres 
d'aigua per cada tres centímetres de longitud de l'animal allotjat exclosa la cua. 
En els tancs degudament airejats, es podrà mantenir una densitat de 6 cm de 
longitud de peix, exclosa la cua, per cada 5 litres.

Com  a  norma  general  i  excepte  excepcions  específica,  es  necessitarà  una 
superfície útil per allotjar qualsevol tipus d'animal no inferior a 45 x 45 cm que 
s'incrementarà en 60 cm2 per cada kg de pes viu de l'animal.

Article 73. Els habitacles han de situar-se de tal manera que els animals que hi 
hagi en cada habitacle no puguin ser molestats pels que es trobin en els altres 
habitacles, ni per persones o animals alienes a l'establiment. Si uns habitacles 
estan  situats  sobre  uns  altres  es  prendran  les  mesures  per  impedir  que  es 
comuniquin  els  residus  orgànics  sòlids  o  líquids  generats  per  ells.  Queda 
prohibida la seva ubicació a una distància inferior a un metre de les portes de 
l'establiment.

Tots els habitacles hauran de disposar d'un recipient per al subministrament 
d'aigua potable adequat a la naturalesa de l'animal que albergui. Així mateix, el 
menjar  es  dipositarà  sempre  en recipients  i  l'aigua en abeuradors  situats  de 
manera que no puguin ser fàcilment embrutats. Els recipients seran de material 
de fàcil neteja.

Els animals i els seus habitacles es netejaran amb la freqüència que especifiqui 
la memòria tècnica realitzada per un facultatiu veterinari o veterinària.

El rebuig s'introduirà en contenidors de tancament hermètic  que impedeixin 
l'accés d'insectes o rates. Quan es tracti de cadàvers d'animals, hauran de ser 
dipositats en un recipient o contenidor de tancament hermètic per al seu trasllat 
a centres d'eliminació autoritzats.

Article 74. Els establiments han de tenir un espai reservat per als animals que 
estiguin en procés d'adaptació i un altre per als animals malalts.

Els animals que pateixin alguna malaltia han de ser posats en quarentena en 
l'espai habilitat per a tal fi i sotmesos a l'oportú control del servei veterinari al 
que l'establiment estigui adscrit. En aquests casos, els seus habitacles hauran de 
ser netejats i desinfectats diàriament.

Article 75. En cadascun dels habitacles ha de figurar una fitxa en la qual consti 
el nom comú i científic de l'animal, amb la finalitat de facilitar que els possibles 



compradors o compradores disposin d'informació àmplia sobre els animals que 
poden adquirir.

Sense perjudici  del  que es disposa en l'apartat  anterior d'aquest  article,  cada 
establiment ha de disposar de fitxes, signades per un veterinari o veterinària i 
agrupades per famílies,  en les quals constin les  característiques dels animals 
que tingui allotjats i en particular les següents:

a) Grandària màxima que pot aconseguir l'animal adult.
b) País i zona d'origen de l'animal i àrea de distribució de l'espècie.
c) Particularitats alimentàries.
d) Tipus i dimensió de la instal·lació adequada, amb indicació dels 

elements accessoris recomanables.
e) Particularitats i incompatibilitat de les espècies.
f) Condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries.
g) Consells d'educació.
h) Procedència  de  l'animal,  en la  qual  consti  si  ha  estat  criat  en 

captivitat o ha estat objecte de captura.

Article  76.  Amb  caràcter  previ  a  la  formalització  de  la  compra  i  venda  de 
l'animal, el comprador o compradora haurà de signar per duplicat una còpia de 
la fitxa a la qual fa referència l'article anterior, com a document acreditatiu que 
coneix, entén i accepta les condicions de manteniment que requereix l'animal; 
una  còpia  de  la  fitxa  es  lliurarà  al  propi  comprador  o  compradora i  l'altra 
quedarà en mans del venedor o venedora.

Així  mateix,  quan  es  formalitzi  una  compravenda,  el  venedor  o  venedora 
lliurarà un document acreditatiu de la transacció, en el qual hauran de constar 
els següents extrems relatius a l'animal objecte de la compravenda:

j) Espècie
k) Raça i varietat
l) Edat i sexe, si és fàcilment determinable
m) Codi d'identificació requerit  per la legislació vigent i  senyals somàtics 

d'identificació.
n) Procedència de l'animal
o) Nom i adreça  del  criador o de la criadora o de l'anterior  propietari  o 

propietària, si escau.
p) Nombre de l'animal en el llibre de registre del comerciant
q) .Nombre  de  nucli  zoològic  del  venedor  o  venedora i,  si  escau,  del 

comprador o compradora.
r) Controls veterinaris als que ha de sotmetre's l'animal venut i periodicitat 

d'aquests controls.
s) Quan escaigui,  document  acreditatiu  de les  pràctiques  profiláctiques  i 

immunològiques a les que hagi estat sotmès, que variaran en funció del 
tipus d'animal que es tracti. Aquest document haurà de ser subscrit pel 
facultatiu veterinari o veterinària que les hagi practicat.

t) Pràctiques de desparasitació si les hi ha hagut.



u) Compromís formal de lliurament del document d'inscripció, si és el cas, 
de l'animal en el llibre d'orígens de la raça de la societat corresponent, si 
així s'acorda en el compromís de compravenda.

Article 77. En el document anterior es farà constar de manera clara i explícita, el 
compromís assumit pel  venedor o venedora de resoldre la compravenda per 
evicció i sanejament, en el supòsit que l'animal durant el període dels quinze 
dies  següents  al  lliurament  al  comprador  o  compradora,  mostri  evidència 
clínica  de  sofrir  alguna  malaltia  infecciosa  contagiosa  o  parasitària,  l'inici 
d'incubació de la qual hagi estat anterior a la data de compra, segons s'acrediti 
mitjançant certificació expedida per facultatiu veterinari o veterinària.
Tindran  la  mateixa  consideració  aquells  vicis,  defectes  o  malformacions,  de 
caràcter  hereditari  que  pugui  presentar  l'animal  objecte  de  compra  venda, 
igualment  acreditats  per  certificació  expedida  per  facultatiu  veterinari  o 
veterinària.

L'establert  en  aquest  article  estarà  exposat  a  la  vista  del  públic  en  els 
establiments a la vista del públic.

Article 78. En el cas que es vengui un animal pertanyent a una de les espècies 
compreses en algun dels apartats del Reglament CE/338/97 de Consell, de 9 de 
desembre  de  1996,  relatiu  a  la  protecció  de  les  espècies  de  la  fauna  i  flora 
silvestres mitjançant el control del seu comerç, o norma que ho substitueixi, el 
document al que fa referència l'apartat anterior haurà de detallar el nombre i les 
dades exigides per la normativa reguladora del comerç d'aquests animals.

Article 79. El  comprador o compradora i el  venedor o venedora dels animals 
estan  obligats  a  conservar  el  document  acreditatiu  de  la  procedència  de 
l'animal.

Article 80.  Quan els animals es comercialitzin en lots, al nombre de lot se li 
afegirà  un  altre  nombre  corresponent  a  cadascun  dels  animals  que  ho 
componen.

Article 81. Els animals hauran de ser lliurats als compradors o compradores en 
les condicions que millor garanteixin la seva seguretat, higiene i comoditat i en 
perfecte estat de salut. 

CAPÍTOL XIII.  ESTABLIMENTS DE TINENÇA D’ANIMALS I  CENTRES 
VETERINARIS

Article  82.  Les  guarderies,  canòdroms,  establiments  de  cria,  escoles 
d'entrenament  i  altres  establiments  on  els  animals  de  companyia  puguin 
romandre durant períodes de temps perllongats, hauran de ser declarats nuclis 
zoològics per  la Conselleria d'Agricultura  i  Pesca i  obtenir les corresponents 



llicències  municipals com a requisit  imprescindible  per  al  seu funcionament, 
d'acord  amb  la  normativa  del  registre  de  nuclis  zoològics  de  Balears,  que 
estableix els requisits per a l'autorització i registre d'aquests centres. 

Hauran de complir amb la normativa urbanística i legislació aplicable a cada 
moment, particularment la referida a la qualitat de les construccions i materials 
utilitzats amb l'objecte de permetre l’acomodament dels animals de companyia 
i evitar molèsties als veïns.

Article 83.  Cada centre  portarà  un registre  amb les  dades  de cadascun dels 
animals  que  ingressin  en  ell  i  dels  propietaris  o  propietàries o  persona 
responsable. Aquest Registre estarà a la disposició de les autoritats competents.

Article 84. Els amos, posseïdors o posseïdores de l'animal, hauran de presentar, 
en ocasió del seu ingrés en els establiments, amb antelació mínima d'un mes i 
màxima d'un any certificació veterinària acreditativa de que han estat sotmesos 
a les vacunacions i tractaments fixats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Article 85.  Els establiments destinats a rebre i allotjar animals de companyia 
amb caràcter de permanència, disposaran d'un espai habilitat per a l'aïllament 
d'aquells que presentin evidència clínica de sofrir malaltia infecciosa contagiosa 
o parasitària.

Article  86.  Si  morís  un  animal  en  la  residència  o  un  altre  establiment  dels 
contemplats en el present capítol s'haurà d'emetre un certificat veterinari que 
expressi  les  causes  de  la  mort  i  conservar  el  cadàver  durant  48  hores  a  la 
disposició del seu propietari o propietària o persona responsable, la qual serà 
avisada immediatament.

Article 87. A les escoles d'entrenament únicament podran entrenar animals les 
persones que acreditin posseir els coneixements i la titulació corresponent.

L'entrenament de l'animal es realitzarà de forma lenta, sense perjudicar la seva 
salut ni el seu benestar, sense forçar-ho a traspassar la seva capacitat o les seves 
forces  naturals  i  sense  utilitzar  mitjans  que  provoquin  dany,  patiment  o 
angoixa.

Article 88. Els  veterinaris o veterinàries, en l'exercici lliure de la professió o per 
compte d'altre, tenen les següents obligacions:

a) Confeccionar  un  arxiu  amb les  fitxes  dels  animals  objecte  de 
qualsevol tractament, especificant els de caràcter obligatori i que 
estaran, en tot moment, a la disposició de l'autoritat competent.

b) Posar  en  coneixement  de  l'autoritat  competent  en  la  matèria 
aquells fets que poguessin constituir qualsevol incompliment de 
la present Ordenança i altres normes de rang superior.



CAPÍTOL  XIV.  ENTITATS  DE  PROTECCIÓ  I  DEFENSA  DELS 
ANIMALS

Article  89.  Tindran  aquesta  consideració  les  legalment  constituïdes,  sense 
finalitat de lucre que tinguin per principal objecte la defensa i protecció dels 
animals. 

Article 90. Aquestes Entitats de Protecció i Defensa dels Animals podran instar 
a  l'Ajuntament  per  a  que  realitzi  inspeccions  en  aquells  casos  concrets  que 
existeixin  indicis  d'irregularitats  en  matèria  de  defensa,  protecció,  higiene  i 
salubritat animal.

Article 91. L'Ajuntament podrà convenir amb aquelles entitats que figurin com 
col·laborades  de  la  Conselleria  d'Agricultura  i  Pesca,  la  realització  de  les 
següents funcions:

α) Recollida d'animals vagabunds o abandonats, així com els lliurats pels 
seus amos.

β) L'ús dels allotjaments d'aquestes entitats per al dipòsit dels animals.
χ) Procedir la donació a tercers dels animals o al sacrifici eutanàsic amb les 

condicions recollides en aquesta ordenança.

Article 92. Les Entitats de Protecció i Defensa dels Animals que gestionin un 
refugi  portaran,  degudament  emplenat,  un  llibre  de  registres  en  el  qual 
figuraran les dades relatives a les altes i baixes dels animals que es produeixin 
en l'establiment, i qualsevol altra incidència que exigeixin les normes aplicables.

Article 93.  L'Ajuntament podrà procedir a la comprovació de si les societats 
protectores d'animals reuneixen les condicions tècniques i higiènic-sanitàries i 
de personal exigides per exercir l'activitat i oferir als animals albergats d'acord 
amb els  imperatius  biològics  de l'espècie  que es  tracti,  una qualitat  de vida 
acceptable.

CAPÍTOL XV. RESPONSABILITATS

Article 94. El propietari o propietària o posseïdor o posseïdora de l'animal serà 
la  persona  responsable dels  danys  causats  per  aquests  animals  a  terceres 
persones.

Article  95.  Quan  es  decideixi  per  l'autoritat  competent,  previ  informe  dels 
Serveis Municipals, que no és tolerable l’estància d'animals en un habitatge o 
local, els amos d'aquests hauran de procedir al seu desallotjament, i si no ho 
fessin voluntàriament, ho faran els Serveis Municipals a càrrec d'aquells, sense 
perjudici de l'exigència de la responsabilitat corresponent.



Igualment,  l'autoritat  municipal  per  si  o  a  través  d'entitats  de  protecció  i 
defensa  dels  animals,  podrà  confiscar  o  ordenar  l'aïllament  dels  animals  de 
companyia en casos de maltractaments o tortura o que presentin símptomes 
d'agressió física o desnutrició. 

La  corporació  municipal  procedirà  a  l'adopció  d'idèntiques  mesures  quan 
s'hagués diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a l'home o a altres 
animals, sigui per sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat o per sacrificar-
los si fos necessari, previ informe del servei veterinari municipal.

Article 96. Els propietaris o propietàries, posseïdors o posseïdores d'animals, els 
propietaris  o  propietàries o  persones  encarregades  de  punts  de  cria, 
establiments de venda, establiments per al manteniment temporal d'animals de 
companyia, centres d’empolainament d'animals, centres veterinaris i entitats de 
protecció i defensa dels animals, queden obligats a col·laborar amb l'autoritat 
municipal per a l'obtenció de dades i  antecedents  precisos sobre els animals 
relacionats amb ells.
En  els  mateixos  termes  queden  obligats  els  porters,  conserges,  guardes  o 
persones encarregades de finques rústiques  o urbanes,  respecte dels animals 
que resideixin en els llocs on prestin servei.

Article  97.  Seran  responsables  de  les  infraccions,  les  persones  físiques  i 
jurídiques,  propietàries,  posseïdores  o  responsables  dels  animals,  així  com 
aquelles que per la seva acció i omissió hagin infringit qualsevol de les normes 
contingudes en aquesta ordenança sobre protecció d'animals de companyia.

La responsabilitat, en el cas que la infracció sigui comesa per un menor d'edat, 
serà exigida als pares o persones que ostentin els drets de tutoria o guarda legal 
dels menors.

Article 98. En els casos d'incompliment greu o reiterat per part dels propietaris o 
propietàries de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta ordenança, 
l'Autoritat Municipal podrà accedir al trasllat dels animals a un centre adequat 
amb càrrec a aquells, inclosa la manutenció i assistència veterinària, o adoptar 
les mesures addicionals que es considerin necessàries incloent l'eutanàsia,  en 
cas necessari, sense indemnització. Tot això sense perjudici de la corresponent 
sanció.

Article 99. En els supòsits en què les infraccions poguessin ser constitutives de 
delicte o falta, l'autoritat competent podrà acordar la confiscació de l'animal fins 
que  l'autoritat  judicial  proveeixi  sobre  el  mateix,  havent  de  donar  trasllat 
immediat dels fets a l'òrgan jurisdiccional competent.

CAPÍTOL XVI: RÈGIM SANCIONADOR



Article  100.  Les  infraccions  es  qualifiquen com a lleus,  greus  i  molt  greus.  

1. Tindran la consideració d'infraccions LLEUS: 

a) La  no  possessió  o  la  possessió  incompleta  d'un  arxiu  amb  les  fitxes 
clíniques dels animals objecte de vacunació i/o tractament obligatori. 

b) La venda i donació d'animals a menors de 16 anys i incapacitats sense 
l'autorització dels que tinguin la pàtria potestat o custòdia.

c) El  transport  d'animals  amb  vulneració  dels  requisits  establerts  en  la 
present ordenança i altra legislació aplicable. 

d) L'ús d’ estris destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals en 
condicions prohibides. 

e) La circulació d'animals per les vies públiques que no vagin proveïts de 
collaret i conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent i morrió si 
s’escau, a excepció dels punts habilitats a aquest efecte.

f) La presència d'animals en tota classe de locals destinats a la fabricació, 
venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.

g) L'entrada, circulació i permanència de cans i gats en espais públics no 
autoritzats, com a piscines, platges i parcs infantils. 

h) L'incompliment de l'obligació d'identificar i censar, si escau, als animals 
així  com  la  no  actualització  de  les  dades  registrals  en  els  supòsits  i 
terminis establerts en la present Ordenança i en les disposicions legals 
vigents. 

i) No advertir en lloc visible de la presència de cans amollats quan això 
sigui  obligatori,  amb  excepció  dels  supòsits  d'animals  potencialment 
perillosos, en els quals serà qualificada com a greu.

j) El  subministrament  d'aliment  a  animals  vagabunds  o  abandonats  o  a 
qualsevol altre quan d'això puguin derivar-se molèsties, danys o focus 
d'insalubritat.

k) La no adopció, pels propietaris o propietàries d'immobles o solars, de les 
mesures oportunes a efecte d'impedir la proliferació d'espècies animals 
assilvestrades o susceptibles de transformar-se en tals.

l) El bany d'animals en fonts ornamentals, estanys i similars.
m) No  anunciar  la  prohibició  o  l'autorització  d'entrada  d'animals  en  els 

establiments.
n) Qualsevol altre incompliment de la present Ordenança que no estigui 

qualificat com a infracció greu o molt greu.

2. Tindran la consideració d'infraccions GREUS:

a) La tinença dels animals en condicions higiènic-sanitàries inadequades, 
no  proporcionar-los  allotjament  adequat  a  les  seves  necessitats  o  no 
facilitar-los  l'alimentació  i  beguda  necessària  per  al  seu  normal 
desenvolupament.



b) Mantenir animals de companyia en terrasses, balconades, jardins o patis 
de manera continuada, sense disposar d'allotjament adequat i/o causant 
molèsties evidents als veïns.

c) No adoptar les mesures oportunes per impedir que els animals embrutin 
les vies o espais públics.

d) Dipositar les defecacions dels cans o gats en cunetes, passejos, jardins, 
voreres  o  qualsevol  altre  lloc  destinat  al  trànsit  de  vianants,  de 
conformitat amb el que es disposa en la present Ordenança. 

e) La  tinença  d'animals  quan  les  condicions  de  l'allotjament,  el  nombre 
d'animals  o  qualsevol  altra  circumstància,  impliqui  riscos  higiènic-
sanitaris,  molèsties  per a les persones,  suposin perill  o amenaça,  o no 
pugui exercir-se sobre ells l'adequada vigilància.

f)  Mancar de seguro de responsabilitat civil en els supòsits establerts en la 
present Ordenança.

g) Deixar amollat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les 
mesures necessàries per evitar la seva escapada o extravio

h) Incomplir l'obligació d'identificar a un animal potencialment perillós, de 
conformitat amb el previst en la Llei 50/1999 de 23 de desembre.

i) Ometre la inscripció d'un animal potencialment perillós en el  Registre 
municipal corresponent.

j) Trobar-se un ca potencialment perillós en llocs públics sense morrió i/o 
no subjecte amb cadena.

k) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació 
requerida  per  les  autoritats  competents  o  els  seus  agents,  així  com el 
subministrament d'informació inexacta o de documentació falsa.

l) Obligar  als  animals  a  treballar  o  a  produir  en  cas  de  malaltia  o 
desnutrició o a una sobre explotació que pugui fer perillar la seva salut.

m) El subministrament a un animal de substàncies no permeses, sempre que 
això no suposi perjudici a tercer.

n) Les agressions físiques a humans que produeixin lesions greus.
o) L'alienació  d'animals  amb malaltia  contagiosa,  tret  que  aquest  fet  fos 

desconegut pel venedor o venedora en el moment de la transacció.
p) La  venda  a  laboratoris,  clíniques  o  altres  establiments  per  a 

experimentació,  sense  autorització  de  la  Conselleria  d'Agricultura  i 
Pesca.

q) L'exercir la venda ambulant d'animals fora dels establiments, mercats i 
fires legalitzats.

r) La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris obligatoris.
s) La  donació  d'animals  com  a  premi,  reclam  publicitari,  recompensa  o 

regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la 
transacció onerosa d'animals.

t) La possessió, exhibició, compravenda, cessió, donació o qualsevol altra 
forma de transmissió d'animals l'espècie dels quals estigui inclosa en els 
apèndixs I  i  II  de la CITES o C2 de la legislació comunitària sobre la 
mateixa convenció, sense els corresponents permisos d'importació.

u) La concurrència d'infraccions lleus o la reincidència en la seva comissió.



3. Tindran la consideració d’infraccions MOLT GREUS:

a) El  sacrifici  dels  animals  amb  patiment  físic  o  psíquic,  sense 
necessitat o causa justificada.
b) Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.
c)  L'abandó dels animals vius o morts.
d) L'abandó d'un animal atropellat.
e) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
f) Vendre  o  transmetre  per  qualsevol  títol  un  gos  o  animal 
potencialment perillós a qui manqui de llicència.
g) Ensinistrar  animals  per  activar  la  seva  agressivitat  o  per  a 
finalitats prohibides.
h) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui manqui del 
certificat de capacitació.
i) L'organització o celebració de concursos, exercicis,  exhibicions o 
espectacles d'animals potencialment perillosos, o la seva participació en ells, 
destinats a demostrar l'agressivitat dels animals.
j) La  filmació  d'escenes  que  comportin  crueltat,  maltractament  o 
patiment d'animals quan el dany no sigui simulat.
k) L'esterilització,  la  pràctica  de  mutilacions  innecessàries,  les 
agressions físiques greus i el sacrifici d'animals sense control facultatiu o en 
contra de l'establert en la present Ordenança i altra legislació aplicable.
l) La cria i comercialització d'animals sense les llicències i permisos 
corresponents.
m) Subministrar-los  drogues,  fàrmacs  o  aliments  que  continguin 
substàncies que puguin ocasionar-los patiments, greus trastorns que alterin 
el seu desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades 
per veterinaris o veterinàries en cas de necessitat.
n) La  utilització  d'animals  de  companyia  en  espectacles,  baralles, 
festes  populars  i  altres  activitats  que  indiquin  crueltat  o  maltractament, 
podent  ocasionar-los  la  mort,  patiment  o  fer-los  subjectes  de  tractes 
antinaturals o vexatoris.
o) La incitació  als  animals  per  escometre  contra  persones  o  altres 
animals, exceptuant els gossos de la policia i els de els pastors.
p) L'assistència  sanitària  als  animals  per  part  de  persones  no 
facultades a tals efectes per la legislació vigent.
q) La reincidència en la comissió d'una infracció greu.
r) Les que rebin expressament aquesta qualificació en la normativa 
especial d'aplicació.

Article 101.  Les  infraccions tipificades  en l'article  anterior  seran sancionades 
amb multes de 100,00 € a 20.000 €, sent aplicable la següent graduació:

a) Infraccions lleus, de 100 € fins a  400 €
b) Infraccions greus, de 400,01 € fins a  2.000€



c) Infraccions molt greus, de 2.000,01 fins a  20.000 €.

Article 102. Criteris de graduació de les sancions:
En la imposició de les sancions es tindrà en compte, per graduar la quantia de 
les multes i la imposició de les sancions accessòries, els següents criteris:

a) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de 
la infracció.

b) La transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció 
comesa, tant a persones com a animals.

c) La intencionalitat o negligència.
d) La reiteració o reincidència.
e) L'incompliment reiterat de requeriments previs.

1.  En  el  cas  de  reincidència,  s'imposarà  la  sanció  màxima  del  nivell  que 
correspongui,  i  si  aquesta  ja  li  havia  correspost  una  sanció  en  el  seu  grau 
màxim,  la  infracció  serà  qualificada  en  el  nivell  immediatament  superior.

2.  Es  considerarà  que  existeix  reincidència  quan  existeixin  dues  resolucions 
fermes pel  mateix  fet  infractor  en el  període de dos anys o tres  per  fets  de 
diferent naturalesa en el mateix període.

3. La imposició de qualsevol sanció prevista per la present Ordenança no exclou 
la responsabilitat civil i penal ni l'eventual indemnització de danys i perjudicis 
que puguin correspondre al sancionat.

Article 103. Competència sancionadora
La imposició de les sancions correspondrà: 

a) A l'Alcalde, 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  104.  Prescripció.  Les  infraccions  a  les  quals  es  refereix  la  present 
ordenança prescriuran en el termini de dos mesos si són lleus, en el d'un any les 
greus i en el de dos anys les molt greus.

El termini de prescripció començarà a contar a partir del coneixement del fet 
que constitueixi infracció per part de l'autoritat competent.

El  procediment  sancionador caducarà  als  sis  mesos  de  la  seva paralització  i 
s'entendrà que així ocorreix quan no s'hagi dut a terme en aquest temps cap 
notificació d'actuació o diligència, sense perjudici que l'instructor de l'expedient 
pugui acordar un termini major en resolució motivada i notificada a la persona 
interessada, quan la naturalesa o les circumstàncies de l'actuació o la diligència 
en curs ho requereixin.



DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. Per  a  tot  el  no  previst  en la  present  Ordenança  s'estarà  al  que  es 

disposa en la Llei 1/1992 de 8 d'abril de la CAIB de protecció dels 
animals que viuen en l'entorn humà, Llei 50/1999 de 23 de desembre 
sobre Règim jurídic de la Tinença d'animals potencialment perillosos, 
RD 287/2002 de 22 de març de desenvolupament de l'esmentada Llei 
50/99, Ordre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 17 de maig de 
2006  per  la  qual  es  crea  el  Registre  Autonòmic  d'Animals 
Potencialment Perillosos de les Illes Balears, Convenció Internacional 
d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (Conveni CITES), 
signada a Washington el 3 de març de 1973 i esmenada a Bonn el 22 
de  juny  de  1979,  Llei  30/1992  de  Règim  Jurídic  i  procediment 
administratiu comú, així com altra legislació que resulti d'aplicació.

Registre de publicacions
Descripció Data Ple Data BOIB Núm. BOIB
Text inicial 30/04/2013 01/06/2013 77 10106

Nota Legal
El text consolidat presenta, en un únic redactat, l’ordenança amb les seves 
posteriors modificacions i correccions per facilitar la lectura i comprensió. A causa 
del fet que les modificacions, o correccions, més recents poden trigar un temps a 
incorporar-se al text consolidat, advertim que l’únic text oficial és el publicat al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es pot consultar en la web 
http://www.caib.es/boib/index.do

http://www.caib.es/boib/index.do



