
 
 
 

  
 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA TINENÇA DE CANS I ALTR ES 
ANIMALS DE COMPANYIA. 

 
Als darrers anys ha augmentat considerablement la presència dels animals de 
companyia en la societat urbana, passant a exercir un protagonisme que no es pot obviar 
i que exigeix la implantació d'una normativa específica que reguli les situacions socials 
que aquest fenomen implica. 
Per una banda, és evident el valor social altament positiu que aquest element aporta a les 
persones, donat la seva funció de resposta davant la soledat i la incomunicació humana 
que avui en dia acompanya la nostra societat de consum, moltes vegades insensible i 
desnaturalitzada. 
Però, per altra banda,  no hem d'oblidar la necessitat de controlar els efectes  
laterals que produeix la presència dels animals de companyia, com els riscs en 
importants parcel.les de la sanitat i la higiene pública, o les molèsties que per 
contaminació sonora o altres motius similars poden ser produïdes en els veïnats. 
 
Així, a manera d'ordenança, el nostre ajuntament estableix una àmplia teoria de 
mesures, a vegades restrictives, a vegades alliçonadores, que pretenen eliminar els riscs 
indicats i al mateix temps  van encaminades, per la seva funció de control, a reforçar els 
efectes beneficiosos que els animals aporten a la nostra societat. 
 
CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.  
 
Article 1.- Objecte i normativa reguladora. 
Aquesta ordenança té per objecte regular la tinença i la inserció harmònica dels animals 
en l'entorn humà i les activitats comercials, industrials, professionals i de serveis que hi 
estiguin relacionades; amb una doble finalitat, la protecció de la salut i la seguretat de 
les persones, i la protecció dels animals, tenint en compte la importància que per a un 
elevat nombre de persones té la seva companyia. 
 
Article 2.- Tipus d'animals. 
Primer. Els animals a que fa referència aquesta ordenança, agrupats segons la seva 
destinació més usual, són: 
- Animals domèstics: de companyia (cans, moixos, ocells i aus…); que proporcionen 

ajuda especialitzada (cans guia, de vigilància d'obres,…); d'aquari o de terrari 
(peixos, tortugues, hàmsters i similars). 

- Animals utilitzats en fires, concursos i/o altres competicions (perdius, coloms, 
cavalls, …) 

- Animals utilitzats en activitats d'oci o espectacles i animals domesticats propis de 
l'activitat cirquense. 

- Animals salvatges autòctons. 
- Animals salvatges no autòctons (originaris de fora del territori espanyol). 
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Segon. Queden exclosos  d'aquesta normativa els animals destinats al treball o destinats 
al consum alimentari o dels que s'obté un aprofitament parcial (avícola, porcí, oví, 
conills, abelles..), els quals es regulen per altres disposicions, a excepció de l'establert a 
l'article 9. 
També queden exclosos els animals d'experimentació, que venen regulats per altres 
lleis. 
 
 
CAPÍTOL SEGON. NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER A LA 
TINENÇA D'ANIMALS. 
 
Article 3.- Identificació de l'animal. 
La tinença d'un animal de companyia obliga als propietaris a identificar-los de forma 
permanent (microxip), a inscriure'ls al Registre d'identificació d'animals de companyia 
de les Illes Balears, i a realitzar els tractaments i/o les vacunacions declarats obligatoris. 
 
Article 4.- Allotjament d'animals a vivendes.  
El nombre màxim d'animals permesos per vivenda serà establert, per a cada cas en 
concret, pels tècnics municipals; d'acord amb l'espai disponible, les condicions 
higienicosanitàries per al seu manteniment i la problemàtica que puguin general als 
veïnats.  
La tinença d'animals de companyia a les vivendes requereix que les circumstàncies 
d'allotjament en l'aspecte higiènic sanitari siguin les adequades, i que no es produeixi 
cap situació de perill o incomoditat per als veïns o altres persones en general o per al 
propi animal. Es prohibeix tenir als animals de companyia en un lloc sense ventilació, 
sense llum o en condicions climàtiques extremes. S'han de mantenir els allotjaments 
nets, desinfectats i retirar els excrements i orines de forma quotidiana. A la casa, els 
cans i els moixos han de disposar del seu propi llit. 
 
Article 5.- Animals a espais exteriors de vivendes. 
Els cans que hagin de romandre en espais exteriors dels habitatges (galeries, terrasses) 
han de disposar d'un habitacle en què es puguin arrecerar de les inclemències del temps. 
La seva alçària ha de permetre a l'animal romandre a l'estança amb el coll i el cap 
dreçats, i la seva amplària, girar àmpliament sobre si mateix. Els animals de pes 
superior a 25 kg. no podran tenir com habitacles espais inferiors a 9 m2, excepte els que 
estiguin en caneres municipals o insulars. 
La resta d'animals de companyia ha de disposar, així mateix, en el supòsit de romandre 
a espais iguals, d'allotjaments adequats a la seva espècie. 
Els animals de companyia no poden tenir com allotjament habitual patis comuns de 
veïns o balcons.  
A les zones comuns de les vivendes, els animals hauran d'anar fermats i proveïts de 
morral si és necessari.  
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La presència dels animals de companyia als ascensors, exceptuant els cans guia, no 
coincidirà amb l'ús que puguin fer les persones, excepte que aquestes ho acceptin. 
 
Per tal de facilitar l'exercici físic dels animals és obligatori treure'ls a passejar 
diàriament. A aquest efecte, queda prohibida la seva tinença permanent a balcons o 
terrasses. 
 
Article 6.- Animals a espais annexos a vivendes. 
Els cans que hagin de romandre a espais annexos a l'habitatge (jardins o similars) o a 
finques rústiques, han de disposar d'espais delimitats amb la superfície, altura i 
tancament adequats. Han d'estar dotats de caseta on es puguin resguardar de les 
inclemències del temps, amb una altura que ha de permetre l'estada de l'animal amb el 
coll i el cap alçats i amb una amplària que permeti donar la volta àmpliament sobre si 
mateix. 
Per facilitar una major llibertat de l'animal, és obligatori treure'ls de l'espai delimitat 
diàriament. 
 
Article 7.- Animals de vigilància. 
Els cans de guarda d'obres i de vigilància d'empreses han d'estar sota la vigilància dels 
seus propietaris o persones responsables, els quals han de tenir-los de manera que no 
puguin causar cap mal als ciutadans. S'adoptaran mesures per evitar que l'animal pugui 
abandonar el recinte, que haurà d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertència del 
perill d'existència d'un ca vigilant el recinte. Aquests animals han d'estar correctament 
registrats i vacunats, i els propietaris han d'assegurar la seva alimentació i el control 
veterinari necessari i els han de retirar una vegada finalitzada l'obra si es considera 
convenient. 
 
Els cans de guarda de vivendes i similars, i en general els animals de companyia, no 
poden estar fermats o en un espai reduït de manera permanent. Així mateix, han de 
poder accedir a una caseta o canera destinada a protegir-los de la intempèrie. La canera  
ha de ser d'un material que no pugui produir lesions a l'animal, ha d'estar 
convenientment airejada i s'ha de mantenir permanentment en un bon estat de 
conservació i de neteja. 
 
Article 8.- Alimentació dels animals de companyia. 
Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia han d'assumir la  
responsabilitat d'assegurar-los l'accés permanent a l'aigua de beguda, una alimentació 
adequada i suficient i les cures higièniques necessàries per mantenir-los en perfecte estat 
de salut. Incorren en aquesta responsabilitat els qui mantenen animals assedegats, 
manifestament desnodrits per causes no patològiques o en estat de brutor imputable a 
l'abandó o descuit a què estan sotmesos. 
Els plats o recipients en què es serveixi aliment als animals s'han de destinar 
exclusivament a aquest fi, s'han de netejar separadament del parament o utillatge de 
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cuina destinat a l'alimentació humana i no han de tenir abonyegaments ni anfractuositats 
que en dificultin la neteja. 
 
Article 9.- Animals de consum familiar. 
Primer. La criança domèstica per al consum familiar  o lucratiu d'aus de corral, porcs, 
conills i altres animals similars es prohibeix dins del casc urbà, així com a una distancia 
inferior a 200 metres del mateix. 
Malgrat aixo, l’ajuntament podrà autoritzar la tinença d’animals al casc urbà 
condicionada al fet que les circumstàncies de l'allotjament, l'adequació de les 
instal.lacions i el nombre d'animals, ho permetin, tant en l'aspecte higiènic sanitari, com 
per la no existència de molèsties ni perills per als veïnats o altres persones. 
Dites circumstàncies seran avaluades a petició de l'autoritat municipal per part dels 
serveis tècnics municipals o col.laboradors, a cada cas en concret i quan es consideri 
necessari. 
 
Segon. En relació al sacrifici d'animals de l'espècie porcina per al consum privat 
(matances de porcs o similar) es regula per l'Ordre de la Conselleria de Sanitat i 
Consum d'1 de desembre de 2000 o altra normativa que la substitueixi o complementi. 
 
Tercer. Els animals de l'espècie d'aus domèstiques i mamífers rosegadors destinats a 
l'alimentació humana, ajuda a la caça i ornamentació, que acudeixen a les fires i mercats 
(gallines, indiots, coloms, perdius, guàtleres, conills…),  es regulen per l'Ordre de la 
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria de 10 de juliol de 1996, o normativa que 
la substitueixi o complementi. 
 
Article 10.- Animals salvatges. 
La tinença d'animals salvatges en vivendes estirà sotmesa a l'autorització expressa 
d'aquest Ajuntament, sempre que es compleixin les següents condicions: 
- Animals de fauna autòctona: queda prohibida la tinença d'aquests animals si estan 

protegits per la Llei de Protecció dels animals. 
- Animals de fauna no autòctona: els propietaris d'animals pertenyents a espècies 

permeses pels tractats internacionals i ratificats per l'Estat espanyol, hauran 
d'acreditar la procedència legal. No es permet, en cap cas, la tinença d'animals 
susceptibles de provocar enverinaments per la seva mossegada o picadura o de 
raonable alarma social. 

 
Article 11.- Molèsties per animals. 
La tinença d'animals de companyia obliga als propietaris tenir cura en el compliment de 
les normes més elementals de convivència humana, procurant  evitar molèsties per 
renous i/o danys que puguin alterar la tranquil.litat dels veïnats. 
Amb la finalitat d'evitar molèsties per animals, es prohibeix, des de les 22 hores fins a 
les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals 
domèstics que amb els seus sons, crits o cants pertorben el descans dels veïnats. 
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Els animals considerats molests, podran ser decomissats i traslladats a un establiment 
adequat a càrrec del propietari o a les instal.lacions d'acollida d'animals que 
correspongui fins a la resolució de l'expedient sancionador pertinent. En aquest sentit, 
tendrà la consideració d'animal molest aquell que hagi estat capturat en les vies o espais 
públics més de dues vegades en els darrers sis mesos; o aquells animals que de forma 
constatada hagin provocat molèsties per renous o danys en més de dues ocasions en els 
darrers sis mesos. 
 
Article 12.- Inspeccions domiciliàries. 
Els propietaris i posseïdors d'animals hauran de facilitar als agents de l'autoritat 
municipal i a l'inspector sanitari, les visites domiciliàries pertinents per a la inspecció i 
determinació de les circumstàncies que es consideren en els paràgrafs anteriors. En 
qualsevol cas, s'hauran d'aplicar les mesures higiènic sanitàries que l'autoritat municipal 
acordi. 
L'autoritat municipal podrà requerir que es retirin els animals si constitueixen un perill 
físic o sanitari o bé si es considera que representen molèsties reiterades als veïnats, 
sempre que quedin demostrades.  
 
Article 13.- Disposicions de protecció dels animals. 
El tracte que rebin els animals de companyia o espècies salvatges, domesticades o no, 
s'ha de regir en tot cas per criteris humanitaris.  
Per la qual cosa, queda prohibit expressament: 
- Maltractar o torturar els animals, o infligir-los patiments o molèsties gratuïtes. 
- Abandonar-los. 
- Mantenir els animals malalts sense l'atenció sanitària adequada. 
- Mantenir els animals en estat de desnutrició o assedegats sense que això obeeixi a 

prescripció facultativa. 
- Mantenir-los en condicions inadequades d'acord amb les necessitats fisiològiques i 

etiològiques segons espècie i raça. 
- Usar tota classe d'artefactes destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals, o 

que els produeixin danys o que els impedeixin mantenir el cap en posició normal. 
- Fer donació com a premi, recompensa o regal de compensació per adquisició no 

onerosa, dels animals. 
- Vendre'ls a menors de catorze anys i a incapacitats sense l'autorització dels que 

tenen la pàtria potestat, tutela o custòdia. 
- Exercir la venda ambulant de qualsevol animal sense autorització municipal. Dita 

autorització es realitzarà específicament per fires i mercats legalitzats. 
- L'ús d'animals en espectacles, baralles i altres activitats que puguin ferir la 

sensibilitat de les persones o suposin un risc per a la salut pública o sofriment o 
maltracta dels animals. 

- Sacrificar-los de forma no eutanàsia. 
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CAPÍTOL TERCER. NORMES PER A LA PRESÈNCIA DELS ANIM ALS A LA 
VIA PÚBLICA I ALS ESTABLIMENTS PÚBLICS. 
 
Article 14.- Circulació d'animals a la via pública. 
Queda prohibida la circulació d'animals de companyia solts per la via pública i els 
espais lliures públics o privats. A aquest efecte, els cans que circulin per dits espais 
hauran d'anar fermats i proveïts de cadena, collar i de la identificació censal de forma 
permanent (microxip), així com de morral per als casos d'animals potencialment 
perillosos o agressius. El propietari o portador de l'animal que transiti per dites vies o 
espais lliures, ha de dur la targeta sanitària amb les anotacions pertinents corresponents 
a les vacunes o tractaments de l'animal. 
 
Queden exceptuats de circular subjectes els animals de companyia que discorrin per 
espais lliures públics que la Batlia autoritzi de forma expressa i conforme a les 
condicions que es fixin, recomanant que s'eviti que els infants hi accedeixin. 
 
Queda prohibida la circulació per les vies i espais lliures públics o privats, d'animals 
d'espècies salvatges, fins i tot domesticades, sense excepció. 
 
 
Article 15.- Animals a l'interior de vehicles. 
Es prohibeix mantenir als animals de companyia en vehicles estacionats més de quatre 
hores; i en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent. Quan els animals 
hagin de romandre en vehicles estacionats s'han d'adoptar les mesures pertinents perquè 
l'aireig i la temperatura siguin adequats per evitar efectes de sufocació o cops de calor. 
El transport d'animals de companyia amb vehicles particulars s'ha d'efectuar de forma 
que els seus moviments no puguin distreure el conductor ni impedir-lo la capacitat de 
maniobra i la visibilitat. A tal efecte, s'han d'adoptar les mesures necessàries per 
impedir-ne l'accés als seients davanters. 
 
Article 16.- Normes de salubritat i decòrum a la via pública. 
Queda prohibit alimentar als animals en la via pública i/o espais públics, especialment a 
moixos, coloms i gavines. 
Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels animals en les vies públiques. Amb 
aquesta finalitat, els propietaris dels animals són responsables de recollir 
convenientment els excrements i dipositar-los en bosses de fems domiciliàries o en 
aquells llocs que l'autoritat municipal destini expressament a aquesta finalitat. 
Queda prohibit, així mateix, per raons de decòrum i ornament públic, així com de 
salubritat, que els animals realitzin dejeccions líquides a façanes d'immobles i a 
mobiliari urbà. 
Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts, sèquies o similars, així com deixar-
los beure aigua directament dels grifos de fonts públiques. 



 
 
 

  
 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

Queda prohibit utilitzar els animals com a reclam o complement d'altres activitats 
autoritzades a les vies o espais lliures públics. 
 
Article 17.- Prohibicions d'accés als animals. 
Queda expressament prohibit que els cans i moixos accedin a les zones de joc infantil de 
les places i parcs del municipi.  
Es prohibeix la circulació o estança de cans i altres animals en les piscines públiques, en 
llocs d'espectacles públics, esportius i culturals i en recintes escolars. Els propietaris 
d'aquests locals hauran de col.locar en l'entrada dels establiments i en lloc visible la 
senyal indicativa d'aquesta prohibició. 
Així mateix, l'entrada o estança d'animals domèstics en tota classe de locals destinats a 
la fabricació, embalatge, transport, venda o manipulació d'aliments queda expressament 
prohibida. 
 
Article 18.- Accés a bars, restaurants i similars. 
Els propietaris de restaurants, bars, cafeteries i similars, poden prohibir segons el seu 
criteri, l'entrada i permanència d'animals de companyia als seus establiments, sempre 
que dita prohibició figuri expressament als seus accessos. Si no s'estableix aquesta 
prohibició, els cans que accedeixin a dits establiments han de dur corretja i microxip i el 
posseïdor ha de dur la documentació exigida. 
 
Article 19.- Accés a serveis de transport. 
S'autoritza la concurrència d'animals de companyia, complint les condicions de l'article 
19, als transports col.lectius de viatgers (ex. autocar) si els vehicles disposen d'un espai 
habilitat a aquest efecte.  
En quant als titulars de llicències de servei urbà de transports amb automòbils lleugers 
amb conductor en qualsevol de les seves categories (ex. taxi), poden acceptar de forma 
discrecional l'accés de viatgers acompanyats d'animals de companyia. Els que autoritzin 
de forma permanent l'accés d'aquests animals ho han d'indicar fixant un avís 
perfectament visible. En aquest cas, l'Ajuntament pot acordar el cobrament d'un 
suplement. 
 
Article 20.- Accés a dependències municipals. 
La Batlia pot prohibir l'entrada i permanència d'animals de companyia a les 
dependències municipals. En cas de no establir-se dita prohibició, regiran les mateixes 
normes descrites a l'article 19. 
 
Article 21.- Exempcions als cans guia. 
Queden exempts de les prohibicions anteriors els cans guies que acompanyen a 
persones invidents, que es regeixen per la normativa específica aplicable (Reial Decret 
3250/83 de 7 de desembre, Ordre de 18 de juny de 1985 i Llei 5/99 de 31 de març de 
cans guia). 
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Té consideració de ca guia, aquell del qual s'acrediti que ha estat ensinistrat en un centre 
de reconeguda solvència, per acompanyar, conduir i auxiliar deficients visuals i que no 
pateix una malaltia transmissible a l'home.  
 
Els cans guia podran circular lliurement sempre que vagin acompanyant al seu 
propietari i compleixin amb les condicions higienicosanitàries i de seguretat que 
preveuen aquestes ordenances. En tot moment aquests cans aniran fermats i provistos de 
corretja i morral. 
Per exercir els drets reconeguts als deficients visuals, els cans guia han de dur en un lloc 
visible el distintiu oficial que indiqui tal condició. El deficient visual és el responsable 
del comportament correcte de l'animal i dels danys que pugui ocasionar a tercers; tenint 
l'obligació d'exhibir la documentació que acrediti les condicions sanitàries del ca que 
l'acompanya, a requeriment del personal responsable dels llocs o locals o establiments 
públics i serveis de transport on es trobi.  
 
Article 22.- Limitacions circumstancials. 
Quan les circumstàncies ho aconsellin per raons de salut pública, la Batlia pot disposar 
que els cans, moixos i resta d'animals, estiguin tancades sota responsabilitat dels seus 
propietaris i posseïdors. Si s'incompleix aquesta norma i sense perjudici de la sanció que 
correspongui, els animals sotmesos a tal tancament que circulin per vies o espais lliures 
de concurrència pública es consideraran com vagabunds o abandonats. 
 
 
CAPÍTOL QUART. NORMES PER A L'EXERCICI D'ACTIVITATS  
RELACIONADES AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA.  
 
Article 23.- Activitats relacionades amb els animals. 
Les activitats comercials, industrials, professionals i de serveis subjectes a la present 
ordenança són les següents: 
- vivers d'animals de companyia i guarderies d'aquests,  
- comerços de compravenda,  
- serveis d'empolainament,  
- consultoris i clíniques veterinàries, 
- festes, exposicions i concursos, 
- associacions per a la defensa i protecció dels animals, 
- cementiris d'animals, 
- qualsevol activitat anàloga a les anteriors.  
 
Article 24.- Llicències i Registres.  
Els comerços, centres d'allotjament temporal o permanent, els centres de cria i 
adiestrament d'animals i altres activitats enumerades a l'article anterior hauran de tenir 
la preceptiva autorització municipal d'obertura. 
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Paral.lelament a la llicència municipal d'activitat corresponent, les activitats enumerades 
a l'article anterior s'han d'adaptar segons els correspongui a la normativa reguladora del 
Registre de Nuclis Zoològics de les Illes Balears, Registre d'Associacions de protecció i 
defensa dels animals, Certàmens ramaders, o al Registre de Centres d'atenció sanitària 
als animals de companyia, així com a la resta de normativa d'aplicació dictada pels 
òrgans competents del Govern de les Illes Balears; pel que fa a les declaracions i 
inscripcions pertinents segons el tipus d'activitat que es tracti. 
 
La llicència municipal d'obertura i funcionament de l'activitat ha de figurar en tot cas 
exposada de manera visible per al públic en general a la dependència principal de 
l'activitat. 
 
Article 25.- Condicions generals dels locals. 
Aquests establiments hauran de complir els següents requisits: 
- Disposar d'un llibre de registre d'entrades i sortides d'animals de companyia. 
- Condicions higienicosanitàries exigides per aquests establiments, així com un 

programa d'higiene i prevenció de contagis elaborat per un veterinari. 
 
La venda d'animals domèstics s'ajustarà a les normes previstes per la Conselleria 
d'Agricultura de la CAIB, es realitzarà en bones condicions sanitàries i s'entregarà al 
comprador el document acreditatiu de la raça, edat, procedència, estat sanitari i altres 
característiques d'interès de l'animal. Si el ca té més de vuit setmanes, s'exigirà que 
presentin certificat veterinari de la desparasitació i vacunació. 
 
Sense perjudici de l'establert a la normativa reguladora de les activitats, tots els locals i 
instal.lacions indicats a  aquest capítol han de complir la normativa reguladora general i 
local aplicable en matèria sanitària i higiene, construcció, seguretat, prevenció 
d'incendis i protecció mediambiental. 
 
Article 26.- Condicions específiques. 
Primer. Es consideren: 
- Vivers d'animals: Són els establiments que alberguin més de cinc femelles de la 

mateixa espècie i que tinguin com a finalitat primordial la reproducció i la 
comercialització de les cries. Aquests establiments s'han d'ubicar fora dels nuclis de 
població agrupada, a una distància mínima de 500 metres. Queden excloses d'aquest 
concepte les dules de pasturatge.  

- Guarderies: Són establiments que presten primordialment, serveis de recepció, 
allotjament, manutenció i atenció d'animals de companyia per un període de temps 
determinat i a compte dels seus propietaris. 

- Compravenda d'animals de companyia: Establiments dedicats a activitat de 
compravenda principalment, que es pot simultaniejar amb la comercialització de 
complements per als animals (d'alimentació, educació, circulació…). 
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- Servei d'empolainament: Establiments destinats principalment a la prestació de 
serveis de neteja, rentada, perruqueria i empolainament general d'animals de 
companyia, els quals es poden simultaniejar amb la comercialització de productes 
propis d'aquests serveis. 

Aquests establiments indicats a l'apartat primer han d'estar dotats de les mesures 
correctores que calguin per evitar molèsties sonores; i han d'estar declarats Nuclis 
Zoològics per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears i dur el llibre registre 
oficial propi dels esmentats nuclis. 
 
Segon. Es consideren: 
- Consultoris i clíniques veterinàries: Establiments professionals destinats al 

diagnòstic i tractament d'animals de companyia, propis de la professió veterinària, 
sense que els animals hi romanguin més temps que el necessari per a la seva 
diagnosi o teràpia. 

- Hospitals d'animals de companyia: Establiments que presten els serveis 24 hores al 
dia, destinats al diagnòstic i tractament d'animals que hi romanguen temporalment, 
sota supervisió de professionals veterinaris. 

Aquests establiments indicats a aquest apartat segon han d'estar declarats Centres 
d'atenció sanitària d'animals de companyia per l'òrgan competent del Govern de les Illes 
Balears. 
 
Article 27.- Circs i altres activitats ferials ambulants. 
Per a la instal.lació dins el municipi d'animals de circs i zoològics ambulants i 
d'atraccions ferials amb animals, s'haurà d'obtenir la llicència municipal corresponent. 
 
Article 28.- Inspecció dels locals. 
Per tal de controlar i assegurar la innocuïtat d'aquestes activitats han d'estar subjectes a 
la permanent inspecció per part dels serveis tècnics municipals competents. Si de les 
inspeccions practicades en resulta la detecció d'anomalies, la Batlia pot adoptar entre 
alguna de les resolucions següents: 
- Concedir un termini perquè s'adoptin les mesures correctores pertinents. 
- Suspendre parcialment l'exercici de l'activitat, cosa que pot afectar l'ús de 

determinades instal.lacions o maquinària o serveis concrets, mentre s'adopten les 
mesures correctores pertinents. 

- Suspendre temporalment la llicència municipal, la qual cosa implica el cessament 
total de l'activitat mentre s'adopten les mesures correctores. 

La resolució que adopti la Batlia ha d'estar en funció de l'informe emès pels serveis 
tècnics municipals competents de resultes de la inspecció practicada. 
Tot això sense perjudici que s'incoï procediment sancionador si escau. 
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CAPÍTOL CINQUÈ. DISPOSICIONS DE CARÀCTER SANITARI.  
 
Article 29.- Condicions sanitàries generals. 
Els propietaris d'animals hauran de garantir les degudes condicions sanitàries i 
proporcionar els controls veterinaris necessaris.  
Amb aquesta finalitat, les autoritats administratives poden ordenar l'execució de 
campanyes sanitàries obligatòries pels animals de companyia, en la forma i moment que 
es determini. 
Cada propietari ha de disposar de la corresponent documentació sanitària en la que 
s'especificaran les característiques de l'animal i les vacunes i tractaments que se li hagin 
aplicat i que repercuteixin en el seu estat sanitari. 
 
Article 30.- Obligacions en cas de lesions o malalties per animals. 
Primer. Els propietaris d'animals que hagin causat lesions a persones o altres animals 
estan obligats 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. 
- Comunicar-lo en el termini de 24 hores posteriors als fets, a la Policia Local o a 

l'Ajuntament, i posant-se a disposició de les autoritats municipals. 
- Sotmetre a l'animal a observació veterinària obligatòria durant un període de 14 dies 

naturals, comunicant a l'ajuntament qualsevol incidència que es produeixi durant 
aquest termini (mort de l'animal, robatori, desaparició, trasllat…).  

- Presentar el certificat de l'observació veterinària i la documentació sanitària del ca a 
l'Ajuntament, una vegada finalitzi el termini d'observació. 

- Si fos necessari a criteri de l'autoritat sanitària municipal, recloure l'animal per a 
l'observació veterinària en la canera municipal o lloc que es determini, fent-se càrrec 
el propietari de les despeses de dita reclusió. 

 
Segon. Els centres assistencials, les urgències mèdiques, els metges… que donin 
assistència mèdica o quirúrgica a persones que presentin lesions produïdes per 
mossegades o rapinyades d'animals, han de comunicar el corresponent informe de 
lesions a la Policia Local amb caràcter urgent, on constin les dades personals del 
lesionat i les altres que permetin identificar o localitzar l'animal causant de la lesió i el 
seu propietari. 
 
Tercer. Qualsevol veterinari establert en el municipi està obligat a comunicar a 
l'Ajuntament qualsevol malaltia transmissible que detecti, per a que independentment de 
les mesures zoosanitàries individuals, es posin en marxa les corresponents mesures de 
salut pública. 
Les clíniques i consultoris veterinaris han de tenir un arxiu amb la fitxa clínica dels 
animals, la qual ha d'estar a disposició de l'autoritat municipal. 
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CAPÍTOL SISÈ. NORMES SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS 
ESPECIALMENT PERILLOSOS.  
 
Article 31.- Llicència administrativa. 
Les persones que desitgin tenir cans de les races considerades especialment perilloses, 
d'acord amb la Llei 50/99 de 23 de setembre, hauran de sol.licitar la pertinent llicència 
administrativa amb anterioritat a la seva compra o adquisició davant l'Ajuntament, que 
procedirà a la seva concessió una vegada certificat el compliment dels requisits 
establerts a la llei indicada. 
 
De conformitat amb l'establert a la normativa d'hisendes locals, les persones propietàries 
d'aquests tipus d'animals hauran d'abonar la taxa establert per l'Ajuntament, amb la 
finalitat de compensar l'activitat municipal relativa a la concessió de la llicència 
administrativa prevista a la Llei 50/99 de 23 de setembre. 
 
Article 32.- Normes de circulació. 
Hauran de circular fermats amb cadena i morral, en tot moment, a la via pública i espais 
públics i establiments on se lis permeti l'entrada, tots els cans que per les seves 
característiques i naturalesa puguin representar una especial perillositat per raons 
sanitàries, de seguretat i de convivència. A aquests efectes, es consideren com a cans 
especialment perillosos: 
- els animals dels que l'autoritat sanitària tingui constància que hagin causat lesions a 

persones o altres animals. 
- els cans que pertanyin a races pures o siguin producte d'encreuament, de les 

descrites a la Llei 50/99. 
- les races que l'autoritat municipal determini en casos concrets quan les 

circumstàncies així ho aconsellin.  
 
Aquests animals no podran ser conduïts per menors d'edat ni per persones que tinguin 
alterades les facultats psicofísiques o estiguin en estat d'embriagues. 
Es prohibeix, així mateix, dur per la via pública més d'un ca potencialment perillós per 
persona. 
 
En cas d'incompliment de l'establert anteriorment, els agents de l'autoritat municipal o 
personal habilitat per la Batlia, procediran a la immobilització cautelar de l'animal i 
dipòsit a les caneres que l'ajuntament determini, on restarà fins que el propietari el retiri 
amb el preceptiu morral dins el termini de 10 dies des de la data de la denúncia, anant a 
càrrec del propietari les despeses que generi l'estància de l'animal a les caneres. En cas 
que el propietari no el retiri, es considerarà animal abandonat i podrà ser sacrificat. 
 
Article 33.- Aplicació als animals salvatges. 
 Es regirà per aquesta normativa la tinència d'aquells animals que pertanyin a la fauna 
salvatge i siguin utilitzats com animals domèstics o de companyia, amb independència 
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de la seva agressivitat, i tinguin capacitat per causar lesions o la mort a les persones o 
altres animals o danys a les coses. 
 
 
CAPÍTOL SETÈ. NORMES SOBRE SERVEIS MUNICIPALS:  
I.- SERVEI DE REGISTRE: CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DE  
COMPANYIA. 
 
Article 34.- Obligació d'identificació d'animals. 
Els propietaris d'animals de companyia de l'espècie canina estan obligats a identificar-
los. En el cas de moixos i la resta d'animals de companyia, la identificació és voluntària.  
El sistema i procediment d'identificació són els establerts a la normativa d'aplicació del 
Govern de les Illes Balears. Els cans identificats han de quedar inscrits al Registre 
d'Identificació d'animals de companyia de les Illes Balears. 
 
Article 35.- Cens caní municipal. 
L'Ajuntament de Montuïri estableix el Cens Caní Municipal, format pels cans del terme 
municipal de Montuïri. A aquest efecte, l'administració municipal ha d'efectuar les altes, 
baixes, canvis de domicili o altres modificacions que es produeixin i que afectin els cans 
del terme municipal que integren dit Cens a l'objecte de la corresponent actualització del 
Registre esmentat. 
Així mateix, els propietaris d'animals han de comunicar a l'ajuntament, els canvis que es 
produeixin respecte de les dades d'identificació de l'animal en el termini d'un mes, 
directament o a través dels veterinaris col.legiats autoritzats. 
 
CAPÍTOL VUITÈ. NORMES SOBRE SERVEIS MUNICIPALS:  
II.- SERVEI DE RECOLLIDA I DIPÒSIT D'ANIMALS.  
 
Article 36.- Animals entregats pels propietaris al Centre municipal. 
Els propietaris que no desitgin continuar posseint un animal de companyia, l'han 
d'entregar al Servei sanitari municipal establert a l'efecte o a qualsevol de les 
associacions dedicades a la defensa i protecció dels animals legalment reconegudes i 
que acceptin l'entrega. En ambdós casos quan es tracti d'espècies canines, s'ha de 
presentar la documentació acreditativa de la seva inscripció al Registre d'identificació 
d'animals de companyia de les Illes Balears (RIACIB) i la targeta sanitària corresponent 
si s'escau, així com abonar les taxes corresponents. 
 
Article 37.- Animals abandonats. 
Queda prohibit abandonar qualsevol animal de companyia a les vies públiques i espais 
lliures públics, zones rurals, etc. Igual criteri s'ha de seguir respecte de les espècies 
salvatges, domesticades o no, que estiguin en captivitat. 
Es considera que un animal està abandonat quan circuli per les vies públiques o zones 
periurbanes sense anar conduït pel seu propietari o persona responsable. En aquest 
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supòsit serà recollit pels serveis municipals o insulars i es retindrà a les instal.lacions 
que l'Ajuntament determini durant el termini que estableix la Llei de protecció 
d'animals, fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat. 
- El termini per recuperar un animal sense identificació és de 15 dies. 
- En cas que l'animal dugui identificació, el propietari disposarà de 8 dies per 

recuperar-lo després de ser advertit per l'ajuntament al respecte.  
El propietari de l’animal vagabund o abandonat correrà a càrrec de les despeses 
derivades de la recollida i manutenció de l’animal, que seran abonades abans de recollir 
l’animal, independentment de les sancions pertinents que li puguin ser aplicades.  
Una vegada transcorregut aquests terminis es considerarà l'animal legalment abandonat; 
i l'Ajuntament podrà disposar la seva adopció o el seu sacrifici. 
 
Article 38.- Animals vagabunds. 
La captura i transport d'animals vagabunds ha d'estar orientada per criteris humanitaris, 
s'ha d'efectuar utilitzant tècniques i mitjans compatibles amb els imperatius biològics de 
l'espècie, en condicions higièniques impecables i amb garanties de seguretat per a les 
persones en general i pel personal encarregat d'aquest servei en particular. 
Quan raons sanitàries ho aconsellin, es pot ordenar la intensificació de la recollida de 
cans i altres animals vagabunds, a zones i èpoques determinades, en la mesura i límits 
necessaris. 
 
Article 39.- El sacrifici d'animals i recollida de les seves restes. 
El sacrifici d'animals s'ha d'efectuar amb caràcter general, per un facultatiu veterinari 
col.legiat, per procediments eutanàsics, en una dependència que compleixi les 
condicions higienicosanitàries adequades i en un ambient no estressant pels animals. 
Únicament davant la possibilitat de riscs per a les persones o els béns o el medi natural, 
quan els mètodes d'immobilització a distància no siguin possibles, es pot autoritzar l'ús 
de tir com a mètode de sacrifici. 
Com a norma general, el sacrifici eutanàsic dels animals de companyia ha d'anar 
precedit de document acreditatiu de la responsabilitat de l'acte del seu propietari. 
 
Els cadàvers d'animals s'han de recollir a dipòsits, recipients o bosses adequades de 
material impermeabilitzat, precintats o tancats, que impedeixin la contaminació; perquè 
directament el propietari o posseïdor de l'animal mort o els serveis municipals 
corresponents els puguin traslladar al Centre sanitari corresponent. Queda prohibit 
abandonar-los a camp obert o altres espais públics o privats. 
 
S'exceptuen de l'obligació d'entregar-los al Centre sanitari els cadàvers o restes que 
s'hagin d'enterrar a cementiris d'animals. Aquests cementiris s'ubicaran i es regiran 
conforme a la normativa autonòmica o estatal que sigui d'aplicació. 
 
 
 



 
 
 

  
 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

Article 40.- Baixes. 
Les baixes per mort o desaparició dels animals hauran de ser comunicades pels seus 
propietaris o posseïdors a l’oficina municipal. 
 
 
 
CAPÍTOL NOVÈ. DE LES INFRACCIONS I SANCIONS.  
 
Article 41.- Responsables. 
El posseïdor d'una animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del 
propietari, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones 
o béns, en les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb l'establert a 
l'article 1905 del Codi civil. 
En cas de pluralitat de responsables, la responsabilitat és solidària. 
 
Els titulars de comerços, indústries i serveis a què es refereixen els articles 17, 18 i 19 
del Capítol Tercer de la present Ordenança, són corresponsables en els supòsits 
d'infracció de les normes que dits preceptes estableixen quan hi consentin o no adoptin 
les mesures pertinents. La mateixa corresponsabilitat afecta als concessionaris de 
l'explotació de serveis i locals públics (piscines, transports…) pel que fa a l'article 17 
indicat. 
 
Article 42.- Òrgan competent per sancionar. 
L'Ajuntament o altres instàncies de l'Administració quan correspongui, poden sancionar 
la infracció dels preceptes d'aquesta Ordenança, segons la naturalesa i greujat de la 
infracció comesa; sense perjudici de la responsabilitat exigible per via penal, civil o de 
l'ordre que correspongui. 
Les infraccions que per la seva naturalesa o efectes estiguin regulades i tipificades en 
normes de sanitat, defensa dels consumidors i usuaris, ordenament urbanístic, 
construcció, circulació viària i la resta de la normativa sectorial, seran sancionades per 
l'autoritat competent d'acord amb la normativa que correspongui atès el rang, la major 
gravetat de la infracció i la major importància del bé protegit. 
 
Article 42.- Les infraccions. 
Als efectes d'aquesta Ordenança, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus. 
 

1) Són infraccions lleus: 
 
a) La circulació per la via pública de cans que no vagin acompanyats i conduïts 
mitjançant cadena o corretja, d’acord amb l’article 14. 
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b) Embrutar amb els seus excrements les voravies, vies urbanes i espais públics, i en 
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, així com qualsevol altra conducta de les 
tipificades a l’article 16. 
 
c) L’entrada de cans a locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, 
transport o manipulació d’aliments, així com l’entrada, circulació i permanència de cans 
als locals d’espectacles públics, esportius i culturals, piscines públiques,d’acord amb 
l’article 17. 
 
d) La possessió d’un animal no censat i no identificat, d’acord amb l’article 3,34 i 35. 
 
e) La venda d’animals a menors i als incapacitats sense l’autorització de qui tengui la 
pàtria potestat o la custòdia. 
 
f) L’ús d’estris destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals en condicions 
prohibides. 
 
g) La tinença d’animals en contra de lo estipulat a l’article 9. 
 
h) L’incompliment de qualsevol norma o prescripció assenyalada en aquesta Ordenança 
que no estigui classificada com a greu o molt greu. 
 
 

2.) Són infraccions greus: 
 
a) Obligar als animals a treballar o produir en cas de malaltia o desnutrició; o 
sobreexplotar-los de manera que puguin posar en perill la seva salut. 
 
b) El subministrament a un animal de substàncies no permeses, sempre que això no 
suposi perjudici a un tercer. 
 
c) L’esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions físiques greus 
i el sacrifici d’animals sense control facultatiu o en contra del que estableix aquesta 
ordenança. 
 
d) Les agressions físiques que produeixin lesions greus o irreversibles a l’animal. 
 
e) L’abandonament no reiterat d’un animal. 
 
f) L’alienació d’animals amb malaltia no contagiosa, tret que aquest extrem fos 
desconegut pel venedor en el moment de la transacció. 
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g) La venda a laboratoris, clíniques o altres establiments per a experimentació, sense 
l’autorització de la Conselleria d’Agricultura i Pesca. 
 
h) La venda ambulant d’animals fora dels mercats i les fires legalitzades. 
 
i) La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris obligatoris. 
 
j) La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol altra forma de 
transmissió d’animals l’espècie dels quals estigui inclosa en els apèndixs II i III de les 
CITES o C2 de la legislació comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos 
d’importació que corresponguin. 
 
k) La tinença d’animals salvatges que no s’adaptin a la captivitat, segons l’art.16. 
 
l) Qualsevol infracció lleu quan hi concorri l'agreujant de reincidència. 
 
j) Per raons de salut pública: les deposicions o dejeccions d'animals en àrees recreatives 
o d'estada o de joc de la població infantil. 
 
k) La pèrdua, ocultació, fuita de l'animal o qualsevol altre tipus d'entorpiment de 
l'actuació administrativa, en el supòsit d'animals causants de lesions. 

 
 
3) Són infraccions molt greus: 

 
a) L’abandonament reiterat d’un animal. 
 
b) El subministrament de substàncies no permeses als animals. 
 
c) L’alienació d’animals amb malaltia contagiosa, tret que fos indetectable en el 
moment de la transacció. 
 
d) La celebració d’espectacles de bregues de galls o d’altres animals, siguin o no de la 
mateixa espècie, o d’animals amb l’home. 
 
e) L’ús d’animals en festes o espectacles en que aquests puguin ésser objecte de dany, 
sofriments, tractaments antinaturals, maltractaments, burles o en els quals es pugui ferir 
la sensibilitat de l’espectador. 
 
f) La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol altra forma de 
transmissió d’animals o de les seves parts o derivats, l’espècie dels quals estigui inclosa 
a l’apèndix I de la CITES o CI de la legislació comunitària sobre la mateixa convenció, 
sense els permisos d’importació que corresponguin. 
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g) Les infraccions descrites als apartats a) b) c) d) g) i)  anteriors quan hi concorri 
l'agreujant de reincidència.  
 
Article 43.- Les sancions. 
 Les infraccions referides als articles anteriors s'han de corregir aplicant les següents 
sancions: 
 
· Al Batle, si és una infracció lleu, i consistirà en una multa de 60 a 300 €.  
· Al Ple de l’Ajuntament, si és una infracció greu, i consistirà en una multa de 301 a 
1.500 €.  
· Al Conseller d’Agricultura i Pesca, si és una infracció molt greu, i consistirà en una 
multa de 1.501 a 15.000 € i la confiscació de l’animal.  
 
Per graduar les sancions anteriors, hom s'ha d'ajustar en funció de la tipificació de les 
infraccions, als criteris següents: 
- Concurrència de risc sanitari en les circumstàncies objectives dels fets. 
- Perillositat objectiva de les circumstàncies dels fets. 
- Residència. 
- Situació de risc o perill per a la salut de l'animal. 
- Intencionalitat. 
 A la proposta de resolució de l'expedient sancionador s'ha de justificar expressament la 
concurrència i aplicació dels esmentats criteris. 
 
Article 44.- Les mesures cautelars i complementàries. 
Sense perjudici de la facultat sancionadora indicada, l'Ajuntament pot adoptar les 
mesures cautelars i complementàries necessàries per corregir les anomalies que es 
produeixin.  
Són mesures cautelars i complementàries a aquests efectes: 
- La suspensió de l'exercici d'activitats comercials, industrials i de serveis, 

relacionades amb els animals de companyia (vivers, guarderies, clíniques 
veterinàries…). L'adopció de tal mesura no implica l'inici de cap expedient 
sancionador, excepte quan correspongui. 

- La confiscació de l'animal i el seu trasllat a un establiment adequat a càrrec del 
propietari, en cas que els propietaris o posseïdors del mateix incompleixin de 
manera greu o persistent les obligacions establertes en aquesta Ordenança, 
especialment si suposa un risc per a la seguretat o la salut de les persones o del 
mateix animal. La confiscació pot tenir o no l'origen en un procediment 
sancionador. A la vista de la resolució de l'expedient corresponent, l'animal podrà 
ser retornat al propietari o passar a propietat de l'administració, la qual pot donar-lo 
en adopció o cessió o inclòs sacrificar-lo  si és precís. 

- El rescabalament dels danys i perjudicis causats. 
 



 
 
 

  
 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

Article 45.- El procediment sancionador. 
El procediment sancionador es tramitarà d'acord amb l'establert al Decret 14/1994 de 10 
de febrer sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la 
CAIB. 
 
Article 46.- La prescripció. 
La prescripció d'infraccions i sancions es regeix pel que disposa la Llei de règim jurídic 
de les administracions públiques i procediment administratiu comú, Llei 30/1992 de 26 
de novembre. 
La prescripció no afecta l'obligació de restaurar la realitat física alterada, ni la 
d'indemnitzar pels danys i perjudicis causats. 
 
 

DISPOSICIONS ADICCIONALS 
 
Primera. En tot el no regulat en aquesta Ordenança hom s'ha d'ajustar al disposat a la 
normativa de règim local, d'activitats, sanitària, de protecció al animals que viuen a 
l'entorn humà i a qualssevulla altres disposicions de caràcter general, autonòmic i/o 
municipal que hi resultin d'aplicació.  
 
Segona. La tinença d'animals considerats potencialment perillosos s'ha de regir pel que 
disposa la Llei 50/99 de 23 de desembre i el Reial Decret 287/02 de 22 de març i per 
qualsevol altra normativa que la substitueixi o complementi. 
 
 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. 
 
Primera. Les persones que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança tinguin un ca de les 
races indicades com a especialment perilloses, hauran de tramitar la referida autorització 
en el termini màxim d'un mes. 
 
Segona. Els establiments afectats per aquesta Ordenança disposaran d'un termini de dos 
mesos des de l'entrada en vigor de la mateixa per adaptar-se a les condicions exigides 
per a cada tipus d'establiment.  
 
 

DISPOSICIONS FINALS. 
 
Primera.- El Batle, o per delegació, el regidor delegat, podrà concertar acords de 
col·laboració amb entitats o institucions públiques o privades, a fi d’establir protocols 
d’actuació sobre la matèria regulada en aquesta ordenança municipal. 
 



 
 
 

  
 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

Segona.-  Els preceptes de la present ordenança que per sistemàtica normativa 
incorporen aspectes de la legislació estatal i autonòmica, s’entendran automàticament 
modificats en el moment que es produeixi la revisió d’aquesta legislació. 
 
Tercera.-  La present ordenança entrarà en vigor als 15 dies hàbils següents al de la 
seva publicació al BOIB. 
 
 
 


