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c) Número de expediente: Cont010W/Ma2000/contrata
2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo
b) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la adjudicación de la obra

de “Apertura y dotación de Servicios de la calle Levante del Puerto de Andratx
1º y 2º Fase”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinario
b) Procedimiento: Concurso
4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total de cuarenta y cinco millones doscientas mil setecientas

ochenta y cuatro pesetas (45.200.784 - Pts)
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 07.07.00
b) Adjudicado a Obrascon Huarte Lain S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuarenta y cuatro mil doscientas noventa y

seis mil setecientas sesenta y ocho pesetas (44.296.768.- Pts).
Andratx, a 01 de septiembre de 2000.
La Alcaldesa, Margarita Moner Tugores.

— o —-

Ajuntament de Binissalem
Núm. 18931

Transcorregut el termini d’exposició pública de l’Ordenança reguladora de
la Tinença d’Animals de Companyia, sense que s’hagi presentat cap reclamació,
l’acord d’aprovació inicial  s’ha transformat en definitiu i es transcriu a continuació
el text íntegre de l’esmentat Reglament, tot això en compliment de l’establert a
l’article 70.2 de la LRBL, entrant en vigor una vegada transcorregut el termini
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE
COMPANYIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La presència d’animals de companyia, especialment cans, als espais urbans

ocasionen inconvenients i molèsties, tant als usuaris de les vies públiques com
als veïnats més inmediats. Aquesta qüestió ha motivat denúncies davant
l’Ajuntament per queixar-se que, per tal o qual lloc hi ha cans que no deixen
passar pel carrer per la seva actitud amenaçadora, o que els excrements embruten
els carrers i places, i així, una llista llarga a la qual tothom hi podria afegir el seu
cas particular fins arribar a mossegar en algunes, per sort, aïllades ocasions.

En el marc de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que
viuen a l’entorn humà i del Decret 56/1994, de 13 de maig, que aprovava el
Reglament que desplegava l’esmentada Llei, i la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos,
es redacta la present ordenança.

TITOL I

OBJECTE

ARTICLE 1er.-La present ordenança té per objecte la regulació de la
inserció harmònica dels animals de companyia en la societat urbana, al marc de
les competències i obligacions municipals.

ARTICLE 2n.-Es consideren animals de companyia, als efectes de la
present ordenança, els que convisquin o estiguin destinats a conviure amb els
humans, no lucrativament.

TITOL II

DE LA TINENÇA I CIRCULACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA

CAPITOL I
De la tinença.

ARTICLE 3er.-La tinença d’animals de companyia, queda condicionada
a les circumstàncies  higièniques òptimes del seu allotjament, a l’absència de riscs
en l’aspecte sanitari i en la inexistència de molèsties per als veïns.

ARTICLE 4rt.-Els cans que hagin de romandre la major part del dia a un
espai obert, disposaran d’un habitacle en que puguin arrecerar-se de les
inclemències del temps. La seva construcció s’ajustarà a la normativa d’estètica
de les NNSS de planejament; la seva alçada haurà de permetre a l’animal

romandre a l’habitacle amb el coll i el cap drets. La seva amplària estarà
dimensionada de forma que l’animal pugui donar la volta sobre ell mateix.

La resta d’animals disposaran també, en el supòsit que romanguin en espai
d’igual condicions, d’allotjaments adequats a la seva espècie.

Els habitacles dels animals compliran les determinacions del Títol II de la
Llei 1/1992, i l’article 46 de Reglament, seran de material impermeable, i, el llit
o sòl interior de l’habitacle serà de material aïllant de baixes temperatures.

ARTICLE 5è.-Els cans que romanguin fermats, la longitud del fermall no
podrà ésser inferior a la mida resultant de multiplicar per tres la pròpia longitud
del ca presa des dels morros fins al naixement de la cua; en qualsevol cas, la
longitud del fermall no pot ser inferior a tres metres, com estableix l’article 22
de la Llei 1/92. L’extrem fix de l’element de subjecció s’ancorarà a una distància
de l’habitacle que no li impedeixi el seu còmode i total accés. Sempre que sigui
possible en relació a l’espai disponible, la cadena de subjecció de l’animal es
disposarà de forma que pugui córrer al llarg d’un filferro de la major longitud
possible, convenientment tibat i subjectat, a un dels seus extrems a les immediacions
del seu habitacle.

A les finques, solars, quarterades, etc. que no disposin de tancament en tot
el seu perímetre que impedeixi la sortida dels cans, estaran subjectes així com
s’indica al paràgraf anterior.

ARTICLE 6è.-En tot cas, els propietaris o posseïdors d’animals de
companyia adoptaran les mesures necessàries perquè aquests animals no puguin
acudir lliurament a les vies i espais lliures públics o propietats privades, per on
circularan sempre conduïts.

ARTICLE 7è.- 1-Els propietaris o posseïdors de cans que habitin en zones
urbanes seran responsables de la contaminació sonora ambiental que es produeix
com a conseqüència dels lladrucs, udols, etc.

2.-El posseïdor d’una animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària
del propietari, serà responsable dels danys, perjudicis i molèsties, que ocasionin
a les persones, coses, vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord
amb el que disposa l’art.1905 del Codi Civil.

3.-El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària
del propietari, serà responsable d’adoptar les mesures necessàries per impedir
que els animals embrutin les vies i espais públics o que produeixin les molèsties
als veïns.

ARTICLE 8è.-Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan
obligats a la neteja dels habitacles d’aquests, així com dels espais oberts utilitzats
per ell, i a la seva periòdica desinfecció.

ARTICLE 9è.-Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia
assumiran la responsabilitat d’assegurar el seu accés permanent a l’aigua de
beguda, alimentació adequada i suficient, i l’atenció higiènica necessària per al
seu manteniment en perfecte estat de salut. Incorreran en responsabilitat els que
mantinguin animals assedegats, manifestament desnodrits per causes no
patològiques, o en estat de brutícia imputable a l’abandó i descurança a que estan
sotmesos.

Els plats o recipients en que se serveixi aliments a cans, han de ser d’ús
exclusiu a que aquest fi i la seva neteja s’ha de efectuar separadament del
parament i utillatge de cuina destinat a l’alimentació humana.

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia hauran de facilitar la
possibilitat d’exercici físic a aquests, a tal efecte, serà obligatori deixar-lo lliure
una hora al dia, com a mínim.

ARTICLE 10è.-Queda prohibit l’ús d’artefactes, lligams, collars o fermalls
que, per produir-los molèsties o danys manifests impedeixin la lliure marxa,
carrera o exercici de qualsevol animal de companyia.

ARTICLE 11è.-Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que
no vulguin continuar posseint-los, hauran de lliurar-los al Centre Sanitari
Municipal, o centre supramunicipal o concertat, o a qualsevol de les entitats
dedicades a la protecció d’animals, legalment reconegudes, que accepti,
voluntàriament el seu lliurament. En ambdós casos, i quan es tracti d’espècies
canines, s’acompanyaran els documents acreditatius de la seva inscripció al Cens
Caní Municipal i tarja sanitària corresponent, si escau. Queda prohibit
l’abandonament de qualsevol animal de companyia a les vies i espais lliures
públics, zones rurals, etc.

ARTICLE 12è.-Els cadàvers d’animals de companyia hauran de recollir-
se a dipòsits, recipients o bosses adequades de material impermeabilitzat,
precintades o tancades per al seu posterior trasllat al Centre Sanitari Municipal
o Centre Supramunicipal o concertat, bé directament pel propietari o posseïdor
de l’animal mort o prèvia sol·licitud de recollida d’aquest pels serveis dependents
de l’esmentat Centre. Queda prohibit el seu abandonament a descampats, llits de
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torrents, i altres espai públics o privats, així com a dipositar-los a contenidors de
recollida de residus sòlids urbans.

ARTICLE 13è.-La tinença de cans destinats a guardar ramats s’ajustarà
amés del que s’ha indicat al present títol, al que disposi la Conselleria d’Agricultura,
Comerç i Indústria del Govern Balear.

ARTICLE 14è.-Queda prohibida la tinença d’animals ferotges i salvatges
en captivitat a habitatges i a qualsevol altre local que no tingui les degudes
condicions de seguretat acreditades prèvia i feaentment pels serveis tècnics
municipals competents, i autoritzada expressament per la Batlia.

En aquests casos serà necessari que el propietari acrediti la documentació
i permisos d’importació de les espècies protegides segons la normativa interna-
cional.

CAPÍTOL II
De la circulació

ARTICLE 15è.-Els cans que circulin per les vies i espais lliures públics o
privats, ho hauran de fer subjectes mitjançant corretges o cadenes i collar,
proveïts del cordonet, placa o medalla del control sanitari i/o registre al Cens Caní
Municipal, i conduïts per una persona.

ARTICLE 16è.-El propietari o posseïdor d’animals de companyia que
circulin per vies i espais lliures, públics o privats, de concurrència pública, seran
responsables dels danys i lesions que ocasionin a persones i béns.

A aquest efecte, els cans de perill previsible o manifest, hauran de dur
morral adequadament col·locat i capaç d’impedir, per la seva idònia confecció,
la producció de mossegades o esgarrinxades, sota la responsabilitat absoluta del
propietari o posseïdor.

L’ús de morral podrà ser ordenat per la Batlia respecte d’un ca en concret,
o en caràcter general quan les circumstàncies sanitàries ho aconsellin.

ARTICLE 17è.-Queda prohibida la circulació per les vies i espais lliures
públics o privats de concurrència pública, d’animals d’espècies salvatges, fins i
tot domesticades sense excepció.

ARTICLE 18è.-Queda prohibida l’entrada d’animals de companyia a
locals destinats a la fabricació, venda i emmagatzement, transport o manipulació
d’aliments. Així com a locals d’espectacles públics, culturals i esportius.

ARTICLE 19è.-Els titulars d’establiments públics de l’àrea d’hoteleria i
restauració podran prohibir l’entrada i estada d’animals de companyia als seus
establiments, sempre que aquesta prohibició figuri de forma expressa als seus
accessos.

ARTICLE 20è.-Queda prohibit l’accés d’animals de companyia a piscines
públiques.

ARTICLE 21è.-Els titulars de comerços, indústries i serveis a què es fan
referència els articles divuitè, dinovè, i vigèsim de la present ordenança seran co-
responsables als supòsits d’infracció de les normes que en aquests preceptes
s’estableixen, quan hi consentissin o no adaptessin les mesures correctores
pertinents.

Del previst als articles 18 a 21 s’excepciona els cans guia o pigall per
disminuïts sensorials, conformement al que disposa la Llei autonòmica 5/1999,
de 31 de març (BOIB núm.45 de 1999).

Així mateix s’autoritza la participació d’animals a festes populars (per ex.
Beneïdes de Sant Antoni, cavalcades dels Reis Màgics, etc.).

ARTICLE 22è.-Els animals de companyia que circulin en vehicles hauran
de romandre subjectes, de tal manera que amb els seus moviments no puguin
distreure el conductor, impedir la seva capacitat de maniobra i visibilitat. La seva
permanència al vehicle haurà de reunir les condicions de ventilació suficient per
evitar efectes de sufocació.

ARTICLE 23è.-Queda prohibit l’abandonament d’excrements que puguin
produir els cans a les vies i espais lliures públics o privats de concurrència
pública. Els propietaris o posseïdors hauran de procedir sota la seva responsabilitat,
a recollir-los mitjançant artefactes o embolcalls adequats que prèviament hauran
de portar.

TÍTOL III

DE LA LLUITA CONTRA LA RÀBIA

ARTICLE 24è.-Els propietaris o posseïdors de cans estan obligats a la

vacunació antiràbica, amb caràcter anual i a partir dels tres mesos d’edat. La
vacunació antiràbica generarà el lliurament de la corresponent tarja sanitària i
placa o xapa d’identificació.

ARTICLE 25è.-Tota persona que sofreixi lesions produïdes per rapinyades
o mossegades d’animals haurà de comunicar amb urgència aquesta circumstància
a l’Ajuntament, fent constar la seva identitat i domicili, així com les dades que
permetin la identificació i/o localització de l’animal causant de la lesió.

Els propietaris o posseïdors dels animals que hagin causat lesió, estan
obligats a facilitar les dades corresponents a l’animal agressor, tant a la persona
agredida com a les autoritats que ho sol·licitin.

Els cans sospitosos de tenir la ràbia i els que quan morin hagin tingut
aquesta malaltia, hauran de ser conduïts als serveis veterinaris de la localitat pel
seu control o anàlisi.

Sempre que sigui possible, i especialment en cas d’agressió o mossegada
dels cans, haurà de ser respectada la vida de l’animal per facilitar la seva diagnosi,
i només es justificarà el seu sacrifici quan hi hagi un perill immediat.

Les persones que amaguin a les autoritats municipals que el seu ca té ràbia,
o abandonassin un ca amb aquestes condicions, seran posats a disposició dels
Tribunals de Justícia.

Les persones que hagin estat mossegades per un ca, estan obligats a
comunicar-ho immediatament a les autoritats municipals perquè es puguin
prendre les decisions oportunes.

L’Ajuntament de Binissalem col·laborarà amb la implantació de les
mesures suficients per evitar l’aparició i desenvolupament de malalties contagioses
pels animals, i difondrà entre els ramaders les pràctiques d’higiene i sanitat
adequades per a la conservació i millora del seu ramat.

TÍTOL IV

DELS SERVEIS MUNICIPALS

CAPÍTOL I
Del Cens Caní Municipal

ARTICLE 26è.-Els propietaris o posseïdors de cans estan obligats a
inscriure’ls al Cens Caní Municipal habilitat amb aquesta finalitat, dins el termini
d’un mes comptat des de la data de la seva adquisició o possessió.

El Cens Caní, haurà de contenir, com a mínim, les següents dades:
A) Espècie a que pertany l’animal.
B) Raça.
C) Sexe.
D)  Ressenya (clapa, signes particulars, tatuatges, identificació

electrònica, etc.)
E) Any de naixement.
F) Domicili habitual de l’animal.
G) Nom, domicili, DNI del propietari.
H) Tractament anti- paràsits.
I)Altres tractaments.
Els animals de companyia s’identificaran d’acord amb el que disposa

l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura de 21 de maig de 1999 (BOCAIB núm.74,
de 08-06-99.).Els propietaris de cans els quals no estiguin identificats pel sistema
aprovat en dita Ordre en el moment de publicar-se aquesta, disposen d’un termini
de dotze mesos comptadors a partir de la data de publicació en el BOCAIB, per
procedir a la implantació dels transporters i la seva inclusió en el Registre
d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes Balears.

ARTICLE 27è.-Les baixes per mort o desaparició d’aquests animals
hauran de ser comunicades pels seus propietaris o posseïdors a les oficines
municipals en el termini de deu dies comptats des de la data en què aquestes
circumstàncies s’esdevingueren. S’hi adjuntarà amb aquesta finalitat la
documentació acreditativa de la identificació censal de l’animal i tarja sanitària
si s’escau. La mateixa obligació i termini afectarà als qui essent propietaris o
posseïdors de cans canviïn el seu domicili o transfereixin la possessió de
l’animal.

ARTICLE 28è.-L’Administració municipal procedirà a la inscripció d’ofici
al cens caní municipal de tots aquells cans dels quals sense figurar-hi existeixi
constància de la seva tinença i de la persona propietària o posseïdora.

D’aquesta inscripció se’n donarà trasllat del titular perquè al termini de deu
dies al·legui tot quan cregui procedent, tant pel que fa a la inscripció com les
dades que s’hi ressenyin.

ARTICLE 29è.-El cens caní municipal constituirà la base per a la
formalització de les liquidacions de l’arbitri sobre tinença i circulació de cans,
i, en conseqüència, les altes, baixes i modificacions que s’estableixin respecte
d’aquell, s’hi consideraran, simultàniament aplicables.
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Al supòsit que aquestes altes, modificacions o baixes, fossin originades per
la inscripció a que fa referència l’article 28è de la present Ordenança, haurà de
notificar-se l’actual a l’interessat perquè, al termini de quinze dies, interposi la
reclamació o recurs pertinent, si s’escau.

CAPITOL II
Del servei de recollida d’animals vagabunds.

ARTICLE 30è.-Es consideraran vagabunds els cans en què concorrin
algunes de les circumstàncies següents:

- Que no tingui amo conegut, domicili, ni estigui censat.
- Que circuli per les vies i espais lliures públics o privats de concurrència

pública, sense ésser conduït per persona, encara que estigui proveït de collar amb
placa, medalla o xapa d’identificació. No tindrà, tanmateix, la consideració de ca
vagabund aquell que camini vora el seu amo o posseïdor, proveït de collar i amb
la medalla o placa que permeti la seva identificació, malgrat que
circumstancialment no sigui conduït amb corretja o cadena.

ARTICLE 31è.-El cans qualificats com a vagabunds seran recollits pels
serveis municipals.

La mateixa actuació s’observarà respecte de qualsevol tipus d’animal de
companyia que circuli per les vies i espais lliures públics o privats de concurrència
pública sense ésser conduït per una persona; així com respecte dels animals
salvatges – domesticats o no – en qualsevol cas.

ARTICLE 32è.-La captura i transport d’animals vagabunds, que serà
presidida per criteris humanitaris, s’efectuaran mitjançant la utilització de
tècniques i mitjans compatibles amb els imperatius biològics de l’espècie, en
bones condicions higièniques i amb garanties per a la seguretat de les persones
en general i del personal encarregat d’aquest servei en particular.

ARTICLE 33è.-Els cans vagabunds dipositats al centre on siguin traslladats
que presentin evidència clínica de patir hidrofòbia, malaltia infecto- contagiosa
o parasitària, malformacions congènites o no, perillositat manifesta o qualsevol
circumstància anàloga, segons el parer de la direcció facultativa del servei, seran
sotmesos a un període de retenció de quinze dies durant el qual podrà ser retirat
per la persona que acrediti ésser el propietari o posseïdor. Si el motiu de la
recollida fos la manca de placa o medalla d’identificació, el propietari o posseïdor
disposarà d’un termini addicional de tres dies per a procedir a l’obtenció, prèvia
la inscripció censal, sempre que durant el termini primitiu de tres dies adverteixi
d’aquesta circumstància els serveis del centre sanitari.

Quan el ca dipositat fos portador de collar amb medalla, xapa o qualsevol
tipus d’identificació, el període de retenció s’ampliarà a set dies.

Un cop transcorreguts aquest termini, que en tot cas es computaran a partir
de la data de recollida, l’animal serà sacrificat.

ARTICLE 34è.-Quan els cans vagabunds dipositats al Centre Sanitari
Municipal, o Centre supramunicipal o concertat no siguin classificats per la seva
direcció facultativa dins els supòsits contemplats a l’article anterior, el període
de permanència en dipòsit serà de quinze dies des de la data de recollida.

A partir del 3r o 7è dia, segons es tracti d’animals sense o amb collar proveït
de placa o medalla d’identificació, respectivament, seran oferts a les persones que
puguin estar interessats en la seva adopció, mitjançant els serveis propis del
centre sanitari i simultàniament i amb el mateix fi a les societats protectores
d’animals o plantes legalment reconegudes.

Un cop transcorregut aquest termini sense que hagin estat objecte d’adopció,
els animals seran sacrificats.

CAPITOL III
Del dipòsit d’animals

ARTICLE 35è.-Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que
no desitgin continuar assumint la seva tinença, s’hauran d’atendre al que disposa
l’article 11 de la present Ordenança.

Els qui lliurin aquests animals al Centre Sanitari Municipal, o Centre
supramunicipal o concertat o a les societats protectores d’animals o plantes
legalment reconegudes, hauran de manifestar expressament si la voluntat
d’abandonament té per objecte algunes de les circumstàncies següents:

a) Abandonament definitiu: s’entén com a tal la incondicional
deixada de la seva propietat i possessió. En aquest cas serà d’aplicació el que
disposen els articles 33 i 34 de la present Ordenança.

b) Abandonament condicional: s’entén com a tal la voluntat de
renunciar, senzillament, a la seva propietat i possessió sempre que l’animal sigui
objecte d’adopció per tercer interessat i, sinó, recobrar la plenitud de dret sobre
aquest. En aquest cas el termini de permanència al centre sanitari no podrà
excedir de quinze dies, durant el qual s’oferirà en adopció. En acabar l’esmentat
termini sense haver operat cap adopció el dipositant, al termini de quaranta-vuit

hores, haurà d’optar entre recobrar la possessió de l’animal o el seu abandonament
definitiu. Si optés per la segona alternativa l’animal serà objecte de sacrifici.

Al supòsit d’animals salvatges domesticats o no, la possibilitat d’adopció
a què es refereix el paràgraf que antecedeix, se substituirà pel tràmit d’oferta a
zoològics, centres d’investigació i entitats semblants.

ARTICLE 36è.-La persona que trobes un animal de companyia haurà de
procedir al seu dipòsit al Centre Sanitari Municipal, o Centre supramunicipal o
concertat, bé directament o mitjançant els serveis dependent de l’Ajuntament. En
aquest cas serà d’aplicació el que disposa l’article 612 del Codi Civil. Un cop
transcorregut el termini de vint dies sense haver-se reclamat pel seu presumpte
propietari, serà lliurat al que l’haurà trobat. Al supòsit que aquest renunciés a la
seva propietat o possessió serà d’aplicació el que estableixin els articles 33 i 34
de la present Ordenança.

CAPITOL IV
Del sacrifici d’animals i de la recollida i eliminació dels seus cadàvers i

restes

ARTICLE 37è.-Els sacrificis d’animals serà realitzat per personal
especialitzat (veterinari) i amb procediments eutanàsics. Queda prohibit tot
procediment que ocasioni la mort amb sofriments per a l’animal (utilització
d’estrictina o altres verins, armes de foc, etc.…).

ARTICLE 38è.-L’eliminació de cadàvers i restes d’animals, tant originats
durant la tinença privada d’aquests, com trobats a les vies i espais lliures públics
o privats de concurrència pública o sacrificats en el Centre Sanitari Municipal,
o Centre supramunicipal o concertat, s’efectuarà mitjançant els serveis de
l’esmentat centre i amb el sistema bàsic d’incineració o subsitutòriament i en
casos d’urgència per qualsevol dels procediments establerts al reglament
d’Epizoòties de data 4 de febrer de 1955.

ARTICLE 39.-Correspon al Centre Sanitari Municipal, o Centre
supramunicipal o concertat la recollida de cadàvers i restes d’animals bé a
iniciativa pròpia com a instàncies de particulars i autoritats. Aquesta recollida
s’efectuarà de forma que impedeixi la contaminació del personal afecte al servei
i, en tot cas, en bosses o recipients precintats.

Els que tinguessin coneixement de l’existència d’un cadàver o restes
d’animals hauran de comunicar a l’Ajuntament, facilitant-ne les dades per a la
seva localització i recollida.

TÍTOL V

DELS GRAVÀMENS

ARTICLE 40è.-Els propietaris i posseïdors d’animals queden obligats al
pagament dels imposts, arbitris, taxes i d’altres exaccions municipals establertes
a les Ordenances Fiscals corresponents que els siguin d’aplicació.

ARTICLE 41è.-Constitueixen bases imposables a aquests efectes:
a) La tinença i circulació.
b) La prestació dels serveis depenents del Centre Sanitari Munici-

pal, o Centre supramunicipal o concertat descrits al títol V de la present
Ordenança.

ARTICLE 42è.-El pagament de l’esmentat arbitri comportarà el lliurament
de l’element material acreditatiu d’aquesta circumstància, medalla, placa, cordonet
amb marxamo, etc. que amb aquesta finalitat seleccioni i estableixi com a més
convenient, en cada cas, l’Administració municipal. L’animal haurà de dur
aquest element, unit al collar o situat de la mateixa manera (segons el model que
s’adopti) sempre que circuli per les vies i espais lliures públics i privats de
concurrència pública.

TÍTOL VI

DE LES FALTES I LES SEVES SANCIONS

ARTICLE 43è.-1.-Correspon a l’Ajuntament la correcció de les infraccions
que es cometin respecte de les normes de la present Ordenança i la seva normativa
complementària.

2.-Les accions i omissions que vulnerin la normativa de protecció del
animals, generaran responsabilitat administrativa, sense prejudici del que sigui
exigible en la via penal, civil o d’altre ordre en que puguin incórrer.

3.-Els fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició
d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observat els requisits legals
pertinents, tindran valor probatori sense perjudici de les proves que en defensa
dels respectius drets o interessos puguin aportar els propis administrats.
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4.-Aquells que participin en la comissió del qualsevol de les infraccions de
la normativa de protecció dels animals, respondran de les mateixes.

5.-Les infraccions a que es refereix el present títol es classifiquen, d’acord
amb la seva entitat en lleus, greus i molt greus.

ARTICLE 44è.-Són faltes greus les següents:
a) El subministrament a un animal de  substàncies no permeses

sempre i quan allò no suposi perjudici a tercers.
b) L’esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, per

agressions físiques greus i el sacrifici d’animals sense control facultatiu o en
contra de l’establert per la llei.

c) Les agressions físiques que produeixen lesions greus.
d) L’abandonament no reiterat d’un animal.
e) L’alienació d’animals amb malaltia no contagiosa, tret que dit

extrem fos desconegut pel venedor en el moment de la transacció.
f)La venda a laboratoris, clíniques o altres establiments per experimentació,

sense autorització de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
g) La venda ambulant d’animals fora de mercats i fires legalitzats.
h) La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris i

obligatoris.
i) La possessió, exhibició, compravenda, cessió, donació o qualsevol altra

forma de transmissió d’animals, l’espècie dels quals estigui inclosa en els
apèndixs II i III de la CITE o C2 de la legislació comunitària sobre la mateixa
convenció, sense els corresponents permisos d’importació.

j) La tinença d’animals salvatges que no s’adaptin a la captivitat en les
condicions establertes a l’article 26.2 de la Llei 1/1999.

k) La comissió de dues infraccions tipificades com a lleus dintre del
termini de tres mesos.

ARTICLE 45è.-Són faltes molt greus les següents:
a) L’abandó d’animals de companyia domesticats o salvatges en

captivitat, o en reiterat encara que sigui individualitzat.
b) El subministrar substàncies no permeses als animals, excepte en

el cas contemplat en el paràgraf b) de l’article anterior.
c) L’alineació d’animals amb malalties contagioses, tret si fos

indetectable en el moment de la transacció.
d) La celebració d’espectacles de baralles de galls o d’altres animals,

siguin o no de la mateixa espècie o d’animals amb l’home.
e) L’ús d’animals en festes o espectacles en els que aquests poden

ésser objecte de dany, sofriments, tractaments antinaturals, maltractes, burles o
en els que pugui ferir la sensibilitat de l’espectador.

f)La possessió, exhibició, compravenda, cessió, donació o qualsevol altra
forma de transmissió d’animals o de les seves parts o derivats, l’espècie del qual
està inclosa en elapèndix I de la CITES o C1 de la legislació comunitària sobre
la mateixa convenció.

g) La comissió de dues infraccions tipificades com a greus dintre
del termini d’un any.

ARTICLE 46è.-Son faltes lleus:
a) Incompliment de la normativa de condicions d’habitacles dels

animals.
b) No recollida dels excrements.
c) Causar molèsties als veïns per renous ( per ex. lladrucs) dels

animals.
d) Manca de registre i d’identificació individual de l’animal.
e) Posseir un animal no censat d’acord amb l’establert a la Llei 1/

92 i en la present Ordenança
f)No posseir o posseir incomplet un arxiu amb les fitxes clíniques dels

animals objecte de vacunació i/o de tractament obligatori.
g) La venda d’animals als menors de divuit anys i als incapacitats,

sense l’autorització dels que tinguin la patria potestat o la custòdia dels mateixos.
h) Posseir un animal sense que consti en el corresponent cens

obligatori
i) El transport d’animals amb vulneració dels requisits establerts a l’article

8.
j) L’ús d’artilugis destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals en

condicions prohibides.
k) L’incompliment per part del posseïdor de l’animal de l’establert

en el Capítol tercer del Títol segon de la Llei 1/92.
l) L’incompliment de qualsevol normativa o prescripció assenyalada en

aquesta Llei, que no estigui classificada com a greu o molt greu.

ARTICLE 47è.-Les infraccions a que es refereixen els articles anteriors
seran corregides mitjançant les següents sancions:

1.Les faltes lleus amb multa de 10.000 a 50.000 pessetes.
2.Les faltes greus amb multa de 50.001 a 250.000 pessetes.
3.Les molt greus amb multa de 250.001 a 2.500.000 pessetes.

4.Les conductes susceptibles de sanció administrativa, una vegada
tipificades d’acord amb els articles 44, 45 i 46 de la present Ordenança i en cas
d’ésser objecte de sanció, la multa se graduarà segons els següents criteris:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció
comesa.

b) La reincidència o reiteració.
c) La intencionalitat en l’actuació (dol, culpa, imprudència, simple

inobservància).

ARTICLE 48è.-La imposició de qualsevol sanció suposarà la incoació del
corresponent expedient sancionador conformement amb el que disposa el Decret
14/1994, de la potestat sancionadora de la CAIB.

ARTICLE 49è.-La imposició de sancions correspondrà:
Al Batle en cas d’infraccions lleus i greus.
Al conseller de Indústria, Comerç, Agricultura i Pesca, en cas d’infraccions

molt greus.

ARTICLE 50è.-1.Les infraccions lleus prescriuran als dos mesos d’haver-
se comès, les greus a l’any i les molt greus als dos anys.

2.El procediment sancionador caducarà en el termini previst a la Legislació
autonòmica d’aplicació, i s’entendrà caducat quan no s’hagi dut a terme en aquest
temps cap notificació d’actuació o diligència, sense perjudici de que l’instructor
de l’expedient pugui acordar – de conformitat amb el que disposa la Llei 30/92,
de 26 de novembre – un termini major de resolució motivada i notificada a
l’interessat, quan la naturalesa o les circumstàncies de l’actuació o la diligència
en curs el requereixi.

ARTICLE 51è.-Atès el que disposa l’article 72 i 136 de la Llei 30/1992,
i art.98 del Reglament 56/1994, el Batle podrà ordenar la retirada cautelar de
l’animal com a mesura provisional, i, el decomís com a sanció accessòria de la
multa, o retirada definitiva de l’animal de la possessió del seu titular quan les
circumstàncies concurrents així ho facin necessari.

En el supòsit d’execució forçosa de les actuacions administratives en cas
d’incompliment del particular s’exigiran a aquest les despeses econòmiques
ocasionades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.-
1.-La tinença d’animals potencialment perillosos es regirà per la Llei 50/

1999, de 23 de desembre (BOE núm.307, de 24 de desembre) i per les disposicions
reglamentàries que la desenvolupin.

2.-La llicència administrativa s’atorgarà conformement disposa l’art.3 de
la llei, serà atorgada pel Batle, una vegada verificat el compliment dels requisits
exigits.

3.-El posseïdor de l’animal té obligació d’inscriure’l al Registre municipal
d’animals potencialment perillosos.

4.-El règim d’infraccions i sancions serà el previst a la Llei 50/1999 i al
Títol IV del present reglament.

5.-Atès el que disposa la Disposició Transitòria Única de la Llei 50/1999,
es faculta al Batle a aprovar el format i les dades que han de constar en el Registre
municipal d’animals potencialment perillosos.

Els actuals posseïdors d’animals potencialment perillosos tindran un
termini fins el dia 25 de juny de 2000, per complir l’obligació d’inscripció en el
Registre municipal i contractar una  pòlissa d’assegurança civil.

Les altes, baixes i incidències en el Registre municipal es comunicaran al
Registre Central informatitzat de la Comunitat Autònoma en el termini de 24
hores, per fax o correu electrònic a altres mitjans telemàtics.

DISPOSICIÓ FINAL.-
Primera.- En tot allò no previst a la present Ordenança se seguiran les

disposicions de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen
a l’entorn humà de la Comunicat Autònoma de les Illes Balears i el Decret 56/
1994, de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i
aplicació de l’esmentada Llei 1/1992, i demés legislació aplicable.

Segona.- Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
definitiva al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 5 de setembre de 2000

EL BATLE; Signat. Salvador Cànoves i Rotger.
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