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ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ANIMALS 

 
1. El posseïdor d’un animal domèstic té l’obligació de:  
a) Mantenir-lo en bones condicions higièniques i sanitàries i realitzar qualsevol 

tractament preventiu declarat obligatori.  

b) Censar-los a l’Ajuntament dins el termini màxim de 6 mesos a partir del seu 

naixement.  

 
2. Està prohibit:  
a) Torturar, maltractar i infligir danys, sofriments o molèsties als animals.  

b) Abandonar-los. Usar qualsevol tipus d’estris destinats a limitar o impedir la mobilitat 

dels animals, que els ocasionin danys o sofriments o que els impedeixin mantenir-se en 

posició normal.  

c) Mantenir els animals sense menjar o aigua més de 24 hores.  

d) Mantenir els animals en condicions higièniques i sanitàries indegudes i/o no prestar-

los l’atenció necessària.  

e) Obligar-los a fer feina o a produir en cas de malaltia o desnutrició i/o sobre explotar-

los.  

f) Subministrar als animals substàncies no permeses amb la finalitat d’augmentar el seu 

rendiment.  

g) Practicar mutilacions als animals, llevat de les necessàries i controlades pel facultatiu 

corresponent.  

h) Alienar, onerosament o gratuïtament, amb destí o no a ser sacrificats, sense la 

llicència oportuna en la seva documentació sanitària i ramadera.  

i) Vendre’ls o cedir-los a laboratoris, clíniques i/o particulars per realitzar experiments, 

sense l’autorització i supervisió corresponents.  

j) Vendre’ls a persones sense capacitat ni autorització per posseir-los.  

k) Vendre animals de forma ambulant fora dels mercats o fires legalitzats.  

l) Posseir, exhibir, comprar, vendre, cedir, circular, donar o transmetre per qualsevol 

orma espècies protegides pels Convenis Internacionals signats per l’Estat sense els 

permisos pertinents.  

m) Usar animals en festes o espectacles on aquests puguin morir, sofrir tortura, 

maltractament, danys, sofriments, tractaments antinaturals o que ferin la sensibilitat de 

l’espectador.  

n) Organitzar o participar en espectacles consistents en bregues de qualsevol tipus 

d’animals o entre animals i homes.  

 

3. Els animals han d’estar allotjats en espais:  
*Tancats respecte del medi exterior i “a cobro”.  

*Ben ventilats.  

*Amb les condicions higièniques i sanitàries pertinents.  

*De dimensions aptes en funció de l’animal.  

*Amb tancaments o altres estris que no els produeixi danys o molèsties físiques.  

 

 4. El transport dels animals es farà:  
*Protegits de les temperatures extremades i de la pluja.  

*Amb un espai suficient per la seva mobilitat.  

*Amb l’alimentació i l’abeurament necessaris.  

*Amb mitjans o estris que no els provoquin danys ni sofriments.  
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5. Els habitacles dels cans que hagin de romandre la major part del dia a l’exterior 
hauran de:  
*Estar construïts amb materials impermeables que els protegeixin de les inclemències 

del temps.  

*Ubicar-se en llocs on no estiguin exposats directament de forma prolongada a la   

radiació social ni a la pluja.  

*Ser suficientment llarg i d’amplària per tal de que hi càpiga folgadament l’animal, tan 

de dret, com d’assegut i tombat.  

 

6. Quan els cans hagin d’estar fermats en un punt fix, la longitud del fermall no pot 

ser, en cap cas, inferior a 3 metres i serà, com a mínim, la mida que resulti de 

multiplicar per quatre la longitud de l’animal, des del nas fins on comença la cua, i els 

animals han de poder accedir amb normalitat i sense pressions ni danys al seu habitacle 

i als recipients d’aigua potable i menjar.  

 

7. Els animals vagabunds o abandonats:  
*Seran recollits per l’Ajuntament i mantinguts durant 15 dies o això mateix mitjançant 

associació o empresa autoritzada per l’Ajuntament.  

*L’Ajuntament avisarà al propietari de l’animal recollit en cas de que l’animal porti xip 

o sigui conegut l’esmentat propietari i aquest l’haurà de recuperar en un període màxim 

de 8 dies des de la recepció de l’avís.  

*El propietari de l’animal vagabund o abandonat correrà a càrrec de les despeses 

derivades de la manutenció de l’animal per part de l’Ajuntament.  

*Si, transcorregut el període, l’animal no ha estat recollit, l’Ajuntament ho cedirà a una 

entitat o tercer mitjançant conveni o contracte d’adopció, sense perjudici de les sancions 

que li corresponguin a la persona que en resulti ser el propietari.  

 

8. La competència per sancionar en cas de l´incompliment de les normes més 
amunt indicades correspondrà:  
1) Al Batle, si és una infracció lleu, i consistirà en una multa de 60 a 300 €.  

2) Al Ple de l’Ajuntament, si és una infracció greu, i consistirà en una multa de 300 a 

1.500 €.  

3) Al Conseller d’Agricultura i Pesca, si és una infracció molt greu, i consistirà en una 

multa de 1.500 a 15.000 € i el confiscament de l’animal.  

 

9. Identificació d’animals. 
1) Tots els animals de companyia hauran d’estar identificats mitjançant un dispositiu 

electrònic situat a l’interior d’una càpsula denominat transponder, que conté un codi 

alfanumèric identificatiu.  

2) La identificació dels cans es realitzarà en el termini de 3 mesos a partir de la data del 

seu naixement i serà un requisit previ per a qualsevol transacció d’animals, remetent 

les dades corresponents al Servei de Ramaderia de la Direcció General d’Agricultura del 

Govern de les Illes Balears.  

3) En cas de no complir aquesta identificació, es sancionarà amb multa al propietari o 

posseïdor de l’animal.  

 

10. Obligacions dels propietaris d’animals considerats potencialment perillosos. 
1) Els animals considerats potencialment perillosos hauran d’estar inscrits en el Registre 

d’Animals Perillosos de l’Ajuntament.  
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2) Si un animal potencialment perillós es troba en un lloc o espai públic, en tot moment, 

haurà de:  

a) Anar acompanyat d’una persona que se’n farà responsable.  

b) El portador de l’animal haurà de dur la llicència administrativa i la certificació 

d’inscripció de l’animal en el Registre de l’Ajuntament.  

c) Com a màxim, només podrà dur un animal per persona.  

d) L’animal ha de dur posat un morral apropiat i seran conduïts i controlats amb 

una cadena o corretja no extensiva de menys de 2 metres.  

e) Si un animal potencialment perillós es troba en una finca, casa de camp, xalet, 

parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat només podrà estar sense 

fermar si es disposa d’un habitacle amb la superfície i alçada suficients i amb un 

tancament adequat per protegir a les persones o altres animals que s’hi acostin.  

f) Si un animal es perd o és robat s’ha de comunicar a l’Ajuntament en un 

termini màxim de 48 hores.  

g) En cas de canvi de les dades de la llicència, s’haurà de comunicar a 

l’Ajuntament en un termini màxim de 15 dies. 

h) Cada any el titular de l’animal haurà d’entregar a l’Ajuntament:  

*Còpia de la renovació de la pòlissa d’assegurança, per tal de comprovar 

la seva vigència.  

*Certificat que acrediti la situació sanitària i la inexistència de malalties o 

trastorns que el facin especialment perillós.  

  i) Cada 5 anys s’ha de renovar la llicència.  

 

11. Règim d’infraccions: 
1) Infraccions molt greus:  

a) Torturar, maltractar i infligir danys o sofriments no necessaris i molt greus als 

animals. 

b) Practicar mutilacions als animals, llevat de les necessàries i controlades pel 

facultatiu corresponent.  

c) Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie.  

d) Abandonar qualsevol ca, tant si estan identificats com no.  

e) Tenir cans o animals potencialment perillosos sense llicència.  

f) Vendre o transmetre per qualsevol títol un ca o un animal potencialment perillós 

sense llicència.  

g) Ensenyar animals per activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides.  

h) Ensenyar animals potencialment perillosos per part de persones sense 

capacitació legal per fer-ho.  

i) Organitzar o celebrar en concursos, exercicis, exhibicions o espectacles 

d’animals i la seva participació, destinats a demostrar la seva agressivitat.  

 2) Infraccions greus:  

a) Torturar, maltractar i infligir danys o sofriments no necessaris i  greus als 

animals.  

b) Deixar lliure un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 

necessàries per tal d’evitar la seva escapada o pèrdua.  

c) No identificar l’animal.  

d) No inscriure l’animal en el Registre de l’Ajuntament.  

e) Trobar-se el ca en un lloc públic sense morral o sense estar subjecte amb una 

cadena.  

f) Transportar animals vulnerant el benestar de l’animal.  
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g) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o facilitar la informació requerida per 

les autoritats o agents en compliment de la normativa sobre animals 

potencialment perillosos.  

 3) Infraccions lleus:  

a) Incomplir qualsevol obligació establerta a la Llei, al Reial Decret o a la present 

Ordenança que regulen aquesta matèria.  

b)  

 12. Les sancions derivades de l’incompliment de les normes més amunt indicades 
seran: 
 1) Per incomplir alguna o algunes de les infraccions molt greus: de 2.404,05 € a   

15.025,30 €.  

 2) Per incomplir alguna o algunes de les infraccions greus: de 300,51 € a 2.404,05 €.  

 3) Per incomplir alguna o algunes de les infraccions lleus: de 150,25 € a 300,51 €. .  

4) A més, les sancions podran dur aparellades la confiscació, decomís, esterilització o 

sacrifici dels animals, la clausura de l’establiment, la suspensió temporal o definitiva de 

la llicència per a la tinença d’animals o del certificat de capacitació de l’adiestrador. 

  

ANNEX 1 
CANS CONSIDERATS POTENCIALMENTS PERILLOSOS  
*Pit Bull Terrier.  

*Staffordshire Bull Terrier.  

*American Staffordshire Terrier.  

*Rottweiler.  

*Dogo argentí.  

*Fila Brasileiro.  

*Tosa Inu.  

*Akita Inu.  

*Els cans encreuats entre els enunciats.  

*Els altres cans que, a pesar de no estar inclosos en aquesta llista, són:  

-De forta musculatura, d’aspecte poderós i robust i/o de configuració atlètica.  

-Amb agilitat, vigor i resistència, caràcter marcat i amb gran valor.  

-Amb pèl curt. i perímetre toràcic comprès d’entre 60 i 80 cm., altura en creu 

d’entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 Kg.  

-Cap voluminós, cuboida, robusta, amb crani ample i gros i galtes musculoses i 

abombades.  

-Mandíbules grosses i fortes, boca robusta, ample i profunda.  

-Coll ample musculós i curt.  

-Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt 

musculoses, amb cames llargues formant un angle moderat.  

Tot això amb l’excepció del ca de bestiar pendent de regulació autonòmica 

específica 

 

ANNEX II 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  

Per formalitzar la inscripció de les dades, en el corresponent cens municipal 

d’animals considerats potencialment perillosos: 

*Fotocòpia del DNI i número de telèfon del propietari titular de l’animal.  

*Fotocòpia de la Tarjeta Veterinària en la part on figuri la identitat del propietari titular 

de l’animal i en la part on figuri el número de transponder en forma de codi de barres.  

*2 fotos tamany carnet del propietari titular de l’animal.  
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*Certificat de no posseir antecedents penals, expedit per la Gerència Territorial de 

Justícia (Carrer de Cecili Metelo, de Palma)  

*Certificat de no haver estat mai sancionat per infracció en la tinença d’animals 

perillosos, emès per la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears 

(Delegació territorial de la Conselleria al municipi de Campos).  

*Certificat de posseir les capacitats físiques i psicològiques suficients per a la tinença 

d’animals  perillosos, emès per un Centre de Reconeixement autoritzat.  

*Informe (o resguard) de la Companyia Asseguradora acreditatiu d’haver formalitzat 

una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima 

de 120.000,00 Euros.  

 

ANNEX III 
NORMATIVA APLICABLE  
Normativa que regula la Protecció dels animals:  

*Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals que Viuen a l’Entorn Humà 

(BOIB núm. 58, de 14 de maig de 1992).  

*Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament per al 

desenvolupament i l’aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals 

que Viuen a l’Entorn Humà (BOIB núm. 65, de 28 de maig de 1994).  

*Normativa que regula la identificació dels animals:  

Ordre del Conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999, per la 

qual es regula la Identificació dels Animals de Companyia a les Illes Balears (BOIB 

núm. 74, de 8 de juny de 1999).  

*Modificació d’Errors de l’Ordre del Conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 21 

de maig de 1999 (BOIB núm. 84, d’1 de juliol de 1999).  

Normativa que regula la tinença d’animals potencialment perillosos:  

*Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals 

Potencialment Perillosos (BOE núm. 307, de 24 de desembre de 1999).  

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

de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos 

(BOE núm. 74, de 27 de març de 2002).  

*Actualment, la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears està 

elaborant un Decret que també ho regularà.  

*Decrets de Batlia d’atorgament de les preceptives llicències per a la tinença d’animals 

potencialment perillosos. 

 


