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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE LLUBÍ

5106

Aprovació definitiva Ordenança sobre regulació i protecció d'animals domèstics

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 21 de març de 2016, va acordar l’aprovació provisional de la Modificació de l’Ordenança sobre
regulació i protecció d’animals domèstics.
Publicat anunci sobre dita aprovació al BOIB núm. 39 de data 26-03-2016 i havent transcorregut un mes sense presentació de reclamacions ni
al·legacions, la modificació de dita Ordenança és definitiva, quedant el text íntegre de la següent manera:
“ORDENANÇA SOBRE REGULACIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS
Article Preliminar
La present Ordenança es dicta a l'empara del disposat pels articles 25.2 j ) i 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local; article 55 a 59 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de Règim Local; article 1
del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
S’aplica de forma supletòria la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà de les Illes Balears (BOIB
núm.58 de data 14 de maig de 1992).
Article 1.- Objecte
Aquesta Ordenança té com a finalitat fixar la normativa que asseguri una possessió d’animals domèstics compatible amb la higiene, la salut
pública i la seguretat de persones i béns, així com la garantia del bon tracte als propis animals.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/57/949701

Article 2.- Àmbit d'aplicació
Aquesta Ordenança serà d'aplicació als animals de companyia i als animals abandonats que es trobin dintre el Terme Municipal de Llubí,
independentment del lloc de residència dels propietaris.
Article 3.- Definicions
Animals de Companyia: Són animals de companyia els que essent domèstics o estant com animals de companyia són mantinguts pels
propietaris per plaer i companyia sense intenció de lucre per la seva part ni activitat econòmica exercida sobre aquells.
Animals d’explotació: Són tots aquells que essent domèstics són mantinguts per les persones amb fins lucratius i/o productius.
Animals salvatges: Són els que, pertanyent a la fauna autòctona o no, tant terrestre com aquàtica o aèria, fan mostres de no domesticació per
la seva conducta o per falta d'identificació.
Animals abandonats: Són els que sense ser silvestres, no tenen amo ni domicili conegut, ni porten identificació de la seva procedència o
propietari, ni els acompanya cap persona que pugui demostrar la seva propietat.
Article 4.- Condicions Sanitàries.
El propietari o posseïdor d'un animal de companyia està obligat a mantenir-lo en bones condicions higiènicosanitàries., allotjar-lo en
condicions adequades i realitzar els tractaments preventius declarats obligatoris per la normativa vigent.
Article 5.- Identificació.
Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics hauran de proveir-los d'un sistema d'identificació.. L’actuació ha de ser executada
necessàriament per un facultatiu veterinari.
Article 6.- Animals en habitatges.
La possessió d'animals en habitatges urbans està condicionada a l'existència d'un allotjament adequat i condicions de tinença, a no atemptar
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contra la higiene pública i a no causar molèsties als veïnats; sense que el nombre d'animals pugui servir de justificació.
Si l'autoritat municipal decideix que, per les seves condicions o nombre, no és acceptable la permanència d'animals en un determinat
habitatge o local, els seus propietaris hauran de procedir a desallotjar-los.
Article 7.- Cans en vies públiques.
Els cans que estiguin per la via pública hauran d'anar acompanyats dels seus responsables mitjançant cadenes, corretges o cordons resistents
i no mes podran alliberar-se fora del casc urbà sempre baix el control d'una persona.
Els cans potencialment agressius hauran de circular també proveïts del corresponent morrió i fermats.
Els responsables dels animals hauran d'impedir que les deposicions i excrements restin a llocs d’ús públic, i, en general, a qualsevol lloc
destinat al trànsit de vianants.
El responsable de l'animal haurà de recollir i retirar els excrements, i, també, netejar la part de la via pública afectada.
Els animals no poden accedir a les àrees de joc infantil, ni a les instal·lacions municipals que indiquin la prohibició especifica a la
senyalització d'accés a l'àrea, exceptuant els cans guies.
Article 8.- Animals abandonats.
Els animals aparentment abandonats, seran recollits i entregats al seu propietari, si es pot identificar, recordant-li les seves obligacions
contingudes en aquesta Ordenança. La recollida d’animals de companyia , amb xip, a la via pública per part dels serveis municipals ( Brigada
i/o Policia local ) tindrà un cost de 60 euros.
En cas de no poder identificar al propietari, l’animal recollit serà posat a disposició de la Fundació Natura Parc. D’aparèixer el propietari
amb posterioritat, podrà recuperar-lo una vegada hagi pagat les despeses ocasionades pel seu trasllat més les corresponents a manutenció,
xips i atenció sanitària, entre altres. Independentment de la sanció abans dita.
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Article 9.- De les agressions.
Els animals que hagin causat lesions a una persona o un altre animal, així com els que hagin estat mossegats o els que siguin sospitosos de
tenir la ràbia, hauran de ser sotmesos a control veterinari oficial.
Els seus propietaris estan obligats a posar a l'animal a disposició dels serveis veterinaris corresponents en la forma, terminis i condicions que
aquests determinin, així com a satisfer les despeses derivades del control de l'animal.
Article 10.- Infraccions
1.- D’acord amb aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2.-Seran infraccions lleus:
a. L'ús d’artefactes destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals en condicions prohibides.
b. L'incompliment per part del posseïdor de l'animal de les condicions de neteja i salubritat a les cassetes dels animals.
c. L’incompliment que no tingui la consideració de greu o molt greu.
d. L'abandonament temporal no reiterat d'un animal.
3. Seran infraccions greus:
a. Obligar als animals a produir en cas de malaltia o desnutrició o a una sobreexplotació que pugui fer perillar la seva salut.
b. El subministrament a un animal de substàncies no permeses, sempre que això no suposi perjudici a tercer.
c. L'esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions físiques greus i el sacrifici d'animals de companyia sense
control facultatiu o en contra de l'establert per la present Ordenança.
d. Les agressions físiques que produeixin lesions greus.
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e. L'alienació d'animals amb malaltia no contagiosa, excepte que fos desconegut pel venedor en el moment de la transacció.
f. La venda ambulant d'animals fora dels mercats i fires legalitzats.
g. La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris obligatoris.
4. Seran infraccions molt greus:
a. L'abandó d'animals de companyia, domesticats o salvatges en captivitat, o el reiterat encara que sigui individualitzat.
b. El subministrament de substàncies no permeses als animals, excepte en el cas contemplat en el paràgraf b de l'apartat anterior.
c. L'alienació d'animals amb malaltia contagiosa, excepte si fos indetectable en el moment de la transacció.
d. La celebració d'espectacles de baralles de galls i cans, o d'altres animals, siguin o no de la mateixa espècie, o d'animals amb
persones.
e. L'ús d'animals en festes o espectacles en els quals aquests puguin ser objecte de danys, sofriments, tractaments antinaturals,
maltractaments, burles o en els quals es pugui ferir la sensibilitat de l'espectador.
Article 11.- Sancions
1. Les infraccions comeses contra els preceptes d'aquesta Ordenança seran sancionades amb multes de fins a 3.000 euros, tal i com estableix
la Llei reguladora de Bases de Règim Local.
2. La imposició d'una multa per falta molt greu podrà comportar la confiscació dels animals objecte de la infracció.
3. Els establiments on es cometin infraccions molt greus de forma reiterada podran així mateix ser objecte de tancament temporal, durant un
període màxim de dos anys.
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Article 12.- Graduació de les sancions
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 750 euros; les greus, amb multa de fins a 1.500 euros; les molt greus ho seran
amb multa de fins a 3.000 euros.
2. Les conductes susceptibles de sanció administrativa, una vegada tipificades i en cas de ser objecte de sanció divisible o multa, es graduaran
segons els següents criteris:
a. La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b. L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c. La reiteració o reincidència.
3. En cas de reincidència, s'imposarà la sanció màxima del nivell que correspongui. I si a aquesta ja s’havia establert una sanció en el seu
grau màxim, la infracció serà qualificada en el nivell immediatament superior.
4. A l'efecte de la present Ordenança, hi haurà 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.
Article 13.- Responsabilitat i danys i perjudicis
La imposició de qualsevol sanció prevista per la present Ordenança no exclou la responsabilitat civil, penal i patrimonial i l'eventual
indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre al sancionat.
Article 14.- Procediment Administratiu
Per imposar les sancions a les infraccions previstes per la present Ordenança caldrà seguir el procediment sancionador regulat per la Llei de
Procediment Administratiu (Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú).
Article 15.- Òrgan competent
1. La imposició de les sancions correspondrà a la Junta de Govern local
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Article 16.- Recursos
Les resolucions que constin en els expedients incoats es podran recórrer en reposició davant l'òrgan que les hagués dictat, com a recurs previ
a la interposició del procés contenciós- administratiu.
Article 17.- Prescripció i caducitat
1. Les infraccions lleus al fet que es refereix aquesta Ordenança prescriuran als dos mesos d'haver-se comesa, les greus, a l'any, i les molt
greus, als dos anys.
2. El procediment sancionador caducarà als sis mesos des de la darrera actuació i s'entendrà que així ha ocorregut 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 l'interessat, quan la naturalesa o les circumstàncies de l'actuació o la diligència en curs ho requereixin.”
El que es fa públic per a general coneixement.

Llubí, 5 de maig de 2016
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La Batllessa,
Magdalena Perelló Frontera
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