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Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Num. 3382

Por resolución de la Alcaldía de fecha dieciséis de febrero de dos mil seis,
se aprobó definitivamente la implantación de la Ordenanza Municipal que a
continuación se transcribe:

ORDENANÇA MUNICIPAL DELS LOCALS QUE PRESTIN SERVEIS
EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONS AL MUNICIPI DE SANT
ANTONI DE PORTMANY.

1.-OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
2.-REQUISITS DE LA INSTAL.LACIÓ.
3.-CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT.
4.-HORARI DE FUNCIONAMENT.
5.-RÈGIM D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA.
6.-CONSERVACIÓ I SEGURETAT DE LES INSTAL.LACIONS.
7.-RÈGIM SANCIONADOR.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

1.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
La present Ordenança té per objecte regular els terminis i condicions als

que hauran d’ajustarse tots aquells locals que prestin serveis al terme municipal
de Sant Antoni de Portmany en matèria de telecomunicacions,  possibilitant el
l’accés a internet o a qualsevol altra xarxa, fax, comunicacions telefònica, locu-
toris telefònics, serveis informàtics o de similar naturalesa.

Quedan excluits del l’àmbit d’aquesta Ordenança les activitats tals como
paqueteria, canvi de moneda, remisió de diners, etc, o similars, que quedaran
subjectes al règim d’autorizacions que correspongui en virtut de la seva legisla-
ció especifica i a la necessaria llicència d’apertura pel seu exercici.

2.-REQUISITS DE LA INSTAL.LACIÓ.
2.1 Totes les obertures dels locals a on desenvolupi aquesta activitat dis-

posaran de tancaments i les portes tindran mecanismes de tancament automàtic.

2.2. Tots els elements publicitartis estaran situats a l’interior del local,
amb excepció dels rètols identificadors de l’establiment i de l’activitat, els quals
compliran el que estableix la Normativa Municipal (ordenançes i PGOU).

2.3 Cada equip per conexió o recepció, estarà instal.lat a una cabina inde-
pendent amb una superficie mínima  de 1, 00 m2.

2.4. Tots els locals disposaran de sala d’espera que haurà de tenir una
superficie mínima igual al nombre de cabines, multiplicat per 5:

Sala de espera  (m2)  = Nº cabines x 5

2.5. L’activitat de serveis telefònics és incompatible amb qualsevol altra,
amb l’excepció d’aquelles activitats vinculades a les noves tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), com serveis telemàtics o informàtics tipus
internet, correu electrónic i totes aquelles activitats que es puguin deivar de les
noves tecnologies emergents. Per tant, el local on s’hi instal.li un establiment
d’aquestes caracteristiques es destinarà exclusivament a aquests serveis.

2.6. Tots els locals detinats a aquestes activitats hauran de tenir serveis
d’higiene. En funció de la seva superficie:

-Els locals de menys de 100 m2 hauran de disposar, com a mínim, d’un
servei d’higiene.

-A partir d’aquesta superficie cal, com a mínim, un Servei d’higiene per a
cada sexe.

2.7 Accessibilitat.
Els locals hauran adaptar-se a la normativa de la CAIB sobre condicions

de accessibilitat i supresió de barreres arquitectòniques.

2.8 La ventilació del local complirà amb el que estableixi el Reglament
d’Instalacions Tèrmiques en edificis (RITE) i amb les Instruccions Tècniques
Complementàries (ITE). Les cabines hauran de disposar de ventilació i tenir es

mides mínimes de 1,00 m2. En cabines de formes poligonals la cara mínima será
de 0,80 m; en formas corves el radi de covertura mínim será de 0,57 m.

2.8 Els establiments de serveis telefònics per a ús públic, per tal d’infor-
mar els seus usuaris situaran, en un lloc visible de l’interior del local, un cartell
de mides DINA3, i amb tipografia visible a distància, amb els preus vigents del
cost de les trucades.

3.- CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT.
S’ubicaran a una distància mínima de 250,00 m respecte d’altres establi-

ments de la mateixa classe. La distància es mesurarà a partir del recorregut
mínim, a través d’espai públic, des d’ambdós eixos geometrics dels accesos res-
pectius.

4.- HORARI DE FUNCIONAMENT.
L’horari de funcionament dels establiments sd serveis telefònics s’esta-

bleix entre les 8,00 hores i les 24’00 hores.

Es podrà limitar l’horari de funcionament per causes justificades, molès-
ties a tercers i els supòsits establerts per llei.

5.- RÈGIM D’INTERVENIÓ ADMINISTRATIVA.
Les activitats regulades en aquesta Ordenança resten sotmeses a interven-

ció administrativa en matèria d’activitats clasificades en la CAIB.

6.- CONSERVACIÓ I SEGURETAT DE LES INSTAL.LACIONS.
6.1.- Els titulars de les llicències s’encarregaran que aquestes

instal.lacions es mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació.

6.2.- En el cas de cessament definitiu de l’activitat, el titular de la llicèn-
cia o el propietari de les instal.lacions, comunicarà a l’Ajuntament aquesta deci-
sió.

6.3.- La llicencia es considerará caducada en el cas de que el establiment
estigui tancat al públic avant els terminis superiors a SIS  mesos.

7.- RÈGIM SANCIONADOR
Quan s’exerceixi l’activitat sense la preceptiva llicència municipal, s’a-

doptaran les mesures escaients, a fi i efecte de restablir la legalitat, segons el que
estableix la Normativa General.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
PRIMERA.-Els establiments de serveis telefònics per a ús públic existents

en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenanza i que disposin de les
llicències preceptives s’han d’adequar al que estableixi aquesta Ordenança
abans de  l’1 de gener de 2.007 pel que fa a l’article 3 sobre requisits d’installa-
ció.

SEGONA.-Els procediments iniciats sobre els que no hagi caigut resolu-
ció abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es sometran al procediment
vigent en el moment de la presentació de la sol.licitud.

TERCERA.- Es excluies de l’ámbit d’aplicació de l’apartat 5º del article
2 aquells establiments que, a la entrada en vigor de la present Ordenança contin
amb llicència municipal d’apertura i funcionament que autoritzi la prestació de
qualsevol dels serveis previstos en el article 1 juntament amb l’exerxici d’una
altra activitat.

DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publi-

cació íntegra en el BOIB i romandrà vigen fins a la seva modificació o deroga-
ció.

Sant Antoni de Portmany, 16 de febrero de 2006.
El Alcalde.Fdo: José Sala Torres

— o —

Num. 3385
Por resolución de la Alcaldía de fecha dieciséis de febrero de dos mil seis,

se aprobó definitivamente la implantación de la Ordenanza Municipal que a
continuación se transcribe:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS
DOMÈSTICS

PREÀMBUL
La tinença d’animals domèstics – especialment de companyia – ha gene-

rat, darrerament, una problemàtica que afecta la convivència entre les persones,
per l’increment del nombre d’animals d’aquesta mena. Som conscients que ser
propietari o posseïdor d’un animal domèstic genera unes obligacions que cal
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complir.
L’Ordenança municipal de la tinença d’animals domèstics, vol ser l’ins-

trument jurídic de regulació i control aplicable a Sant Antoni de Portmany, din-
tre el marc de la regulació legislativa actual: la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de pro-
tecció dels animals que viuen en l’entorn humà y el seu Reglament –Decret
56/1994- en l’àmbit de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears; el Reial
decret 287/2002, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals potencialment perillosos.

DECLARACIÓ DE LA CORPORACIÓ
Així doncs, sobre la base de l’autonomia reconeguda als municipis per a

la gestió dels seus interessos (art. 137 i 140 de la Constitució espanyola), de la
potestad reglamentària i d’autoorganització (arts. 25 i 84) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, de bases del règim local, es disposa el que segueix.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte i ámbit d’aplicació
Aquesta Ordenança té per objecte regular la tinença d’animals domèstics

al terme municipal de Sant Antoni de Portmany.

Article 2. Concepte d’animal domèstic
Són animals domèstics els que viuen al costat de les persones i es crien a

casa, en especial, totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les
subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris).

Article 3. Concepte de cans o gossos considerats potencialment perillosos
De conformitat amb la Llei 50/1999 de 23 de desembre i el Reial Decret

287/2002 de 22 de març, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals poten-
cialment perillosos, s’entenen com a cans o gossos potencialment perillosos
aquells que presentin una o més de les circumstàncies següents:

a)Gossos que han tingut episodis d’agressivitat a persones o altres gossos.
b)Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac o la defensa.
c)Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreua-

ments: Pit bull terrier, Staffordshire bull terrier, americà staffordshire terrier,
rottweiler, dog argentí, fila brasileiro, tosa inu (abans tosa japonès), akita inu. I
totes aquelles característiques i races que es regulin legalment, especialment les
que preveu el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que estableix un llistat de
races i característiques físiques.

Article 4. Tinença d’animals domèstics en habitatges
1.La tinença d’animals domèstics als habitatges resta condicionada a l’e-

xistència de les circumstàncies higièniques òptimes per al seu allotjament, a
l’absència de risc sanitari i a l’absència de molèsties per als veïns, per a altres
persones o per a l’animal mateix.

2.Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habi-
tual els celoberts o balcons, així com els animals de pes superior als 25 Kg no
poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2 , amb excepció dels que
romanguin temporalment a les caneres municipals.

3.Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense venti-
lació, sense llum o en condicions climàtiques extremes. La retirada dels excre-
ments i de les orines s’ha de fer de forma quotidiana, i s’han de mantenir els
allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

4.El nombre màxim d’animals permès per habitatge serà establert pels
tècnics municipals, d’acord amb l’espai disponible, les condicions higienicosa-
nitàries per al seu manteniment i la problemàtica que puguin generar als veïns.

5.Es tindrà en compte si les comunitats de veïns i/o propietaris han previst
la tinença d’animals als habitatges i que no hi hagi cap impediment sobre això
al reglament de les dites comunitats.

Article 5. Tinença d’animals de cria
La tinença d’aus de corral, conills, coloms i altres animals de cria restarà

condicionada –prèvia autorització administrativa- a les característiques de l’ha-
bitatge i de la zona, i al fet que no impliquin molèsties per als veïns, sempre que,
tenint en compte el nombre d’animals, no s’hagi de catalogar com a activitat
econòmica tipificada.

Article 6. Tinença d’animals salvatges
La tinença en domicilis particulars d’altres animals no qualificats com de

companyia i la d’animals salvatges, restarà condicionada, en tot el terme muni-
cipal, a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament (Dept. De Medi Ambient),
la qual determinarà les obligacions del propietari de l’animal no considerat de
companyia. Es farà referència a les condicions higienicosanitàries i a l’absència
de molèsties i perillositat per part de l’animal.

Animals de fauna autòctona. Queda prohibida la tinença d’animals d’es-
pècies protegides, d’acord amb la Llei 3/1988, de protecció dels animals, amb

les particularitats establertes per la normativa vigent.

Animals de fauna no autòctona, permesos pels tractats internacionals rati-
ficats per l’Estat espanyol, normativa europea o autonòmica, hauran d’acreditar-
ne la procedència legal amb la documentació pertinent. No és permesa la tinen-
ça d’animals d’agressivitat manifesta o que puguin provocar enverinaments per
la seva mossegada o picada.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 7. Utilització d’animals en espectacles
En tots els espectacles en què s’utilitzin animals s’haurà d’evitar ocasio-

nar-los sofriment, fer-los objecte de burla o de tractaments antinaturals. Durant
el període d’estada a la ciutat, en les activitats en què s’utilitzin animals, s’hau-
ran de mantenir en bones condicions higienicosanitàries, facilitar-los l’alimen-
tació adequada i assegurar tant la seva protecció com la dels ciutadans.

Article 8. Venda d’animals a la via pública
Està prohibida la venda a la via pública de qualsevol classe d’animal, així

com la seva utilització als carrers amb fins comercials, excepte que es tingui la
corresponent autorització municipal.

Article 9. Enverinament d’animals
Resta prohibit l’enverinament d’animals, excepte per part dels serveis

sanitaris autoritzats en la seva funció de protegir la salut pública i en aquells
casos expressament autoritzats.

Article 10. Aliments als animals a la via pública
No es permet donar aliments als animals a la via pública, entenent com a

via pública, a l’efecte d’aquesta Ordenança, les avingudes, els passeigs, els
carrers, les voreres, els embornals, els camins, els jardins i les zones verdes, les
zones de terra susceptibles d’utilització com a zones d’esbarjo, ponts, túnels per
als vianants i altres béns d’ús públic municipal destinats directament a l’ús
comú general dels ciutadans. Està especialment prohibit facilitar aliments als
gats, als cans o gossos, als coloms i a les gavines.

Article 11. Maltractament d’animals
Es prohibeix expressament:

1.Fustigar i tractar amb crueltat els animals o sotmetre’ls a qualsevol altra
pràctica que els irrogui sofriments o danys injustificats.

2.Abandonar-los
3.Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higieni-

cosanitari.
4.Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en

cas de necessitat o per mantenir les característiques de la raça.
5.No facilitar-los l’alimentació necessària per subsistir.
6.Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per

altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció onerosa d’animals,
excepte les autoritzades per la Administració.

7.Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració.
8.Vendre’ls als menors de setze anys i a incapacitats sense l’autorització

dels que en tenen la pàtria potestat o la custòdia.
9.En tot el terme municipal, la caça, la captura i la pesca d’animals, excep-

te les activitats esportives, amb autorització administrativa prèvia.
10.Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en les

quals se’ls mati, fereixi o hostilitzi, i també els actes públics no regulats legal-
ment, l’objectiu dels quals sigui la mort de l’animal.

11.Qualsevol acció u omissió tipificada com a falta a la Llei 1/92, de pro-
tecció dels animals que viuen a l’entro humà i al seu Reglament.

Altrament, no es consideraran infraccions per maltractament aquelles
accions d’autodefensa proporcionada que es causin a un animal en cas que
aquest ataqués qualsevol persona.

Article 12. Responsabilitat civil dels posseïdors d’animals
1.El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidià-

ria del seu propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties
que ocasioni a les persones i als objectes, a la via pública i al medi natural en
general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.

2.Els posseïdors de gossos perillosos estaran obligats a subscriure i man-
tenir vigent una pòlissa de responsabilitat civil específica, d’acord amb les quan-
ties establertes legalment.

3.El posseïdor d’un animal és responsable d’adoptar les mesures que cal-
guin per impedir que els animals embrutin les vies i els espais públics o d’ús
col·lectiu.

4.Si el propietari es menor d’edat, seran responsables els seus pares o
tutors.

Article 13. Cens municipal. Altres
1.Els posseïdors de gossos, que ho són per qualsevol títol, els han de cen-

sar a l’Ajuntament, si hi resideixen habitualment, dins el termini màxim de tres
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mesos, comptats a partir de la data de naixement o d’adquisició de l’animal,
aportant la targeta sanitària. En el moment d’efectuar la inscripció se’ls lliurarà
el comprovant d’identificació censal i la xapa censal municipal.

2.Els posseïdors de gossos hauran d’identificar-los mitjançant els sistemes
oficials i permanents tal com s’especifica a la Llei 1/92, de protecció dels ani-
mals que viuen en l’entorn humà, i l’Ordre del Conseller d’Agricultura, comerç
i Indústria de 21 de maig de 1999, per la qual es regula la identificació i el
Registre d’Identificació d’animals de companyia (trasponder homologat –càp-
sula portadora d’un dispositiu electrònic que porta el codi alfanumèric-).

3.Els propietaris o posseïdors de gossos potencialment perillosos tenen
l’obligació, amb pagament previ de la taxa corresponent, d’inscriure els animals
en el registre censal del municipi.

4.El registre censal municipal inclourà un apartat específic per als gossos
especialment perillosos, en què es farà constar la raça i altres circumstàncies que
siguin determinants de la possible perillositat d’aquests gossos.

5.Com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en
el registre, els propietaris dels gossos potencialment perillosos han de contrac-
tar una assegurança de responsabilitat civil específica que cobreixi la indemnit-
zació dels danys que aquests animals pugin provocar a les persones i als altres
animals, amb la cobertura que determini la normativa vigent i els altres requi-
sits que es determinin legalment.

Article 14. Cens municipal. Baixes
Els propietaris i/o posseïdors de gossos estan obligats a comunicar a

l’Ajuntament en un termini de 15 dies:

a)Les baixes per mort o desaparició.
b)El canvi de domicili o de població.
c)La transferència de la propietat de l’animal.
En el cas de transferència de propietat caldrà indicar les dades del nou

propietari i/o la nova adreça. En tots els casos, s’aportarà la cartilla sanitària de
l’animal.

Article 15. Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos

Les persones que vulguin tenir un gos potencialment perillós hauran de
ser obligatòriament majors d’edat i hauran de sol·licitar la llicència preceptiva a
l’Ajuntament.

Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos poten-
cialment perillós requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament.

Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença
i conducció de gossos potencialment perillosos es requeriran els requisits
següents:

a)Ser major d’edat
b)Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi.
c)Els gossos hauran de dur el xip identificatiu
d)S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

per un import no inferior a 150.253,00 Euros, renovable cada any Aquest import
mínim és susceptible d’ésser actualitzat mitjançant disposició legal.

e)S’haurà de presentar una descripció del lloc on habitarà l’animal.
f)Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb el que

disposa l’article 3 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, expedit per un
Centre Metge Oficial.

g)Certificat negatiu d’antecedents penals d’acord amb l’article 3 del Reial
decret 287/2002, de 22 de març.

h)Declaració jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infrac-
ció greu o molt greu de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d’a-
nimals potencialment perillosos.

Article 16. Duració de la llicència
La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys podent ser renova-

da per períodes successius de la mateixa duració. No obstant, la llicència perdrà
la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol
dels requisits exigits. La modificació de les dades que figurin a la llicència
s’hauran de comunicar al registre censal municipal en el termini de 15 dies.

TÍTOL II. NORMES SANITÀRIES

Article 17. Vacunacions
1.A partir de l’edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors de

gossos, i/o altres animals domèstics, estaran obligats a vacunar-los contra aque-
lles malalties que es determinin legalment i realitzar controls sanitaris dels gos-
sos periòdicament, com a mínim una vegada l’any.

2.Igualment, cada propietari haurà de disposar de la corresponent cartilla
sanitària, on s’especifiquin les característiques de l’animal i les dades exactes i
concretes de la identitat del propietari.

Article 18. Actuacions preventives
En cas de declaració d’epizoòties, els propietaris dels animals compliran

les disposicions preventives sanitàries que dicti l’Alcaldia.

Article 19. Obligacions dels veterinaris
1.Els veterinaris que realitzin vacunacions i/o atenció sanitària als gossos

o als gats, tant si son de l’administració pública com si treballen en l’àmbit pri-
vat, quan el manteniment de la salut pública de la ciutat així ho justifiqui, faci-
litaran les dades que l’Ajuntament els requereixi.

2.Qualsevol veterinari esta obligat a comunicar tota malaltia transmissible
animal a la Regiduría de Sanitat de l’Ajuntament, perquè independentment de
les mesures zoosanitàries individuals es posin en marxa les corresponents mesu-
res higienicosaniteries de protecció civil.

Article 20. Actuació en cases de lesions a persones
Els propietaris d’animals que hagin causat lesions a persones o altres ani-

mals estan obligats a:

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

b)Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, a les
dependències de la Policia Local o a la Regiduría de Sanitat d’aquest
Ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats municipals.

c)Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria durant
període de 14 dies naturals, d’acord amb el protocol establert.

d)Presentar a la Regiduría de Sanitat, o on aquest determini, la documen-
tació sanitària de l’animal i el certificat d’observació veterinària, als 14 dies
d’haver-ne iniciat el període d’observació.

e)Comunicar a la Regiduría de Sanitat qualsevol incidència que es pro-
dueixi (mort de l’animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el perío-
de d’observació veterinària.

f)Quan les circumstancies ho aconsellin i ho consideri necessari l’autori-
tat sanitària municipal, es podrà obligar a recloure l’animal agressor les
instal·lacions que l’Ajuntament determini, perquè es pugui dur a terme el perí-
ode d’observació veterinària Les despeses que s’originin aniran a càrrec de la
persona propietària.

g)Si l’animal agressor és vagabund o de propietari desconegut els serveis
municipals, si es posible, es faran càrrec de la seva captura i de la seva obser-
vació veterinària.

Article 21. Protecció de la salut pública
1.Els propietaris han de comunicar els casos en que els animals siguin

afectats per malalties transmissibles que suposin un perill per a la salut pública.
2.Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat

d’un veterinari utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que pro-
voquin una pèrdua de consciència immediata

TÍTOL III. CONIVIVENCIA I VIA PUBLICA

Article 22. Cura dels animals
Els propietaris d’animals domèstics estaran obligats a proporcionar-los

l’alimentació i les cures adients, tant en tractaments preventius de malalties com
de guariments, i a aplicar les mesures sanitàries preventives tècniques que
l’Ajuntament disposi; així com a facilitar-los un allotjament d’acord amb les
exigències pròpies de la seva espècie. En aquest sentit, l’Ajuntament pot regu-
lar, previ informe tècnic, el nombre d’animals que es posseeixen.

Article 23. Prohibició de destorbar el descans dels veïns
Es prohibeix, en zones urbanes, deixar en patis, terrasses, galeries i bal-

cons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o
cants destorbin el descans dels veïns.

Article 24. Conseqüències de la tinença d’animals
1.Quan la tinença d’animals domèstics constitueixi un perill físic o sani-

tari o generi molèsties als veïns i/o ciutadans derivades del soroll que puguin
produir, agressivitat, males condicions higièniques, o existeixi per part del pro-
pietari manca de cura en el manteniment, l’alimentació i el lloc on es instal·lat
l’animal, l’autoritat municipal requerirà els propietaris o encarregats dels ani-
mals perquè solucionin el problema.

2.En cas que els propietaris o responsables dels animals incompleixin les
obligacions establertes normativament, i especialment quan hi hagi risc per a la
seguretat o la salut de les persones, o generin molèsties als veïns (sorolls, agres-
sivitat, males condicions higièniques)l’Administració municipal podrà requerir
els propietaris o encarregats del s animals perquè solucionin el problema i en cas
d’incompliment el propietari podrà ser sancionat econòmicament. En cas que no
ho facin, l’Administració municipal, seguint les pautes que assenyala la legisla-
ció vigent, podrà comissar l’animal i disposar-ne el trasllat a un establiment ade-
quat, a càrrec del propietari, o a les instal·lacions que l’Ajuntament determini, i
podrà adoptar qualsevol altra mesura addicional que consideri necessària.

3.Els propietaris o posseïdors d’animals han de facilitar l’accés als serveis
sanitaris municipals per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les
disposicions d’aquesta Ordenança.

4.Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han
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de tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i
cometin danys a tercers:

a)Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i
han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.

b)Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com
la resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals pugin des-
encaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c)El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que
hi ha un gos d’aquest tipus.

d)La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titu-
lar al responsable del Registre municipal d’animals potencialment perillosos, en
un termini màxim de 48 hores.

Article 25. Animal perillós i animal molest
1.Tindrà la qualificació d’animal perillós i, per tant, podrà ser comissat i/o

sacrificat sense perjudici de la sanció que correspongui d’imposar al propietari,
aquell animal que hagi mossegat o causat lesions a persones o animals, i podrà
ser traslladat a un establiment adequat a càrrec del propietari o a les
instal·lacions que l’Ajuntament determini, fins a la resolució de l’expedient san-
cionador.

L’adopció d’altres mesures consistents en la castració, sacrifici, o el
comís, en cas de gossos potencialment perillosos, es tractarà d’acord amb el que
estableix la llei que els regula.

2.Tindrà la qualificació d’animal molest aquell animal que hagi estat cap-
turat en les vies o espais públics més de dues vegades en sis mesos. També són
qualificats com a molestos aquells animals que de forma constatada hagin pro-
vocat molèsties per sorolls o danys en més de dues ocasions en es darrers sis
mesos. Aquests animals considerats molestos podran ser comissats i traslladats
a un establiment adequat a càrrec del propietari o a les instal·lacions que
l’Ajuntament determini, fins a la resolució de l’expedient sancionador.

Article 26. Circulació dels animals a la via pública
1.A les vies públiques, a les parts comunes del immobles col·lectius i als

llocs i als espais públics en general, els gossos aniran proveïts de corretja i
collar. Els propietaris o les persones que els condueixin controlaran els animals
perquè no siguin perillosos per a les altres persones. Els animals hauran de por-
tar en lloc visible la xapa censal municipal.

2.Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics
urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condi-
cions higienicosanitàries i de seguretat que preveu la normativa vigent.

3.Es prohibida la presencia d’animals a les zones de gespa utilitzades per
les persones i zones de joc infantil o deportiu, i també en un radi de 5 metres a
l’entorn de la zona de jocs infantils.

4.Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i estanys. Així com
donar-los de beure aigua amorrats a la boca de les fonts públiques o banyar els
gossos i altres animals en les fonts i llacs dels parcs públics.

5.La circulació i conducció d’animals i de vehicles de tracció animal a la
via pública s’ha d’ajustar a allò que disposa la normativa especifica de circula-
ció.

6.Els propietaris dels gossos o les persones que els condueixin queden
obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius oficials
col·locats al municipi.

7.La presencia d’animals potencialment perillosos en llocs o espais
públics exigirà que la persona que els condueixi i controli porti amb ell la lli-
cencia administrativa a que es refereix l’article 3 del Reial decret 287/2002, de
22 de març, així com el certificat acreditatiu de la inscripció de l’animal al
Registre municipal d’animals potencialment perillosos.

8.A les vies publiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d’us públic en general, els gossos poten-
cialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corret-
ja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió, i en
cap cas no poden ésser conduïts per menors de divuit  anys ni es permet portar
mes d’un d’aquests gossos per persona.

Article 27. Animals als ascensors
La presencia als ascensors dels animals de companyia, exceptuats els gos-

sos pigall, no coincidirà amb l’ús que en puguin fer les persones, excepte que
aquestes ho acceptin.

Article 28. Gossos de vigilància
1.Els propietaris i/o posseïdors de gossos de vigilància han de tenir-los de

manera que els vianants no prenguin cap mal, ni que l’animal pugui abandonar
el recinte i atacar les persones que circulin per la via publica. Els gossos de vigi-
lància no poden estar mai solts a la via publica.

Els gossos de vigilància d’obres han d’estar correctament censats i vacu-
nats, els propietaris n’han d’assegurar l’alimentació, el control veterinari neces-
sari i han de retirar-los en finalitzar l’obra, en cas contrari sels considerarà aban-
donats i es sancionarà al propietari.

2.S’haurà d’advertir de la presencia del gos guardià al recinte, col·locant
a un lloc visible un rètol indicant-ne la perillositat. Haurà tants cartells com
façanes a la via pública tingui el recinte. En el cas de tenir un nombre inferior
de façanes al nombre de portes de accès al recinte, el nombre miním de rètol sera

igual al nombre de portes.

3.En el cas que es tracti de gossos considerats  potencialment perillosos,
s’hauran de complir les mesures específiques per a aquests animals, recollides a
l’art. 24.4.

Article 29. Regulació de l’ensinistrament
L’ensinistrament d’atac i de defensa només es pot autoritzar en les activi-

tats de vigilància i de guarda d’empreses i dels diferents cossos de seguretat. Les
activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només poden ésser rea-
litzades en els centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per professio-
nals que tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per la titula-
ció reconeguda oficialment.

Article 30. Animals en establiments públics
1.Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics, excepte

els gossos pigall, als llocs següents:
a)piscines d’us públic;
b)locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o

manipulació d’aliments;
c)locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari

d’obertura al públic;
d)transports públics urbans.
2.La prohibició d’entrada i permanència d’animals, excepte els gossos

pigall, en establiments públics i allotjaments de tots mena, com ara hotels, pen-
sions, restaurants, bars, cafeteries i establiments similars, es una potestat discre-
cional del titular de l’activitat. Dins d’aquests llocs, resta totalment prohibida la
presencia d’animals a les zones on s’elaborin i manipulin aliments, inclosos els
gossos pigall. Fins i tot disposant-ne d’autorització, serà necessari que els gos-
sos portin identificació, vagin proveïts del corresponent morrió i subjectes per
mitja d’una corretja.

3.Els propietaris dels locals detallats al punt anterior hauran de col·locar a
l’entrada de l’establiment i en lloc visible una placa indicadora de la prohibició.
Els gossos pigall queden exempts d’aquesta prohibició.

Article 31. Deposicions a la via publica
1.Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies publi-

ques i, en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, vehicles, zones
verdes o zones de joc infantil. Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures
per no embrutar amb les deposicions fecals les vies i/o espais públics, i per evi-
tar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà.

2.Quan sigui inevitable, les deposicions dels animals a la via publica es
faran als escocells dels arbres. Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir
i retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient, i
netejar la part de via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. Per
això, hauran d’anar proveïts d’una bossa de material plàstic o similar, en que
dipositaran els excrements. Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènica-
ment i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als
contenidors de les escombraries. Queda prohibit dipositar-les a les papereres
públiques o als claveguerams.

3.En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’au-
toritat municipal podran requerir el propietari o la persona que condueixi el gos,
perquè procedeixi a retirar les deposicions de l’animal. En cas de no ser atesos
en el seu requeriment, imposaran la denúncia corresponent.

Article 32. Abandonament d’animals
1.Es considerarà que un animal està abandonat si no du identificació del

seu origen o del propietari, no va acompanyat de cap persona, ni porta la iden-
tificació censal. Els animals hauran de circular acompanyats dels seus propieta-
ris i/o responsables, en cas contrari, seran recollits i conduïts a les instal·lacions
adients

2.Es prohibeix l’abandonament dels animals. L’incompliment serà objec-
te de sanció.

3.Els propietaris d’animals domèstics que no desitgin posseir-los o no
puguin continuar posseint-los hauran d’adreçar-se a la Policia Local, per tal que
els serveis municipals corresponents procedeixin a recollir-lo, lliurant la cartilla
sanitària de l’animal, previ pagament de les taxes corresponents, si s’escauen.

Article 33. Recollida d’animals
1.En els casos d’animals abandonats, l’Ajuntament se’n farà càrrec i els

retindrà fins que siguin recuperats pel seu propietari, cedits o sacrificats.
2.Els animals malalts, ferits o morts a la via pública seran retirats pels ser-

veis contractats per l’Ajuntament. En aquest sentit, qualsevol ciutadà pot comu-
nicar el fet a la Policia Local o a l’Ajuntament, a fi que l’animal pugui ser reti-
rat al més aviat possible.

3.En el cas d’un animal mort al domicili del propietari, aquest podré
sol·licitar-ne a la Policia Local o l’Ajuntament la retirada, previ pagament de les
taxes corresponents, si s’escauen.

4.L’Ajuntament, mitjançant el servei corresponent, gestionarà la recollida
d’animals en condicions compatibles amb les necessitats biològiques de l’espè-
cie i les higienicosanitàries adients.

En tot cas, l’Ajuntament hi intervindrà tan bon punt com pugui disposar
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del servei de recollida i posterior trasllat de l’animal al lloc corresponent.
5.Es creará un libre registre a on s’inscribirán els animals abandonats

recollits
per serveis municipals.
6.L’Ajuntament informará de les recollides en el Tauló de Anuncis y la

pàgina Web.

Article 34. Recuperació d’animals
El termini per recuperar un animal sense identificació es de vuit dies, abo-

nant prèviament les despeses que hagi originat el seu manteniment d’acord amb
les taxes fixades. Si l’animal porta identificació, se n’avisarà el propietari i
aquest tindrà un termini de deu dies per a recuperar-lo previ pagament de les
taxes corresponents, si s’escauen.

Una vegada transcorreguts els períodes de temps establerts, si el propieta-
ri no ha satisfet les taxes corresponents, o be l’animal no ha estat reclamat, es
considerarà que es tracta d’un animal abandonat.

Article 35. Activitats molestes
Queda prohibit l’establiment de vaqueries, estables, corrals de bestiar, aus

i similars dins el nucli urbà, excepte amb finalitat esportiva prèviament autorit-
zada.

Article 36. Nuclis zoològics
1.Els establiments dedicats a la venda d’animals, els centres de cria i les

residències han de comptar amb un veterinari assessor i portar un registre deta-
llat d’entrades i sortides d’animals a disposició dels serveis municipals. També
hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Nuclis Zoològics.  Els criadors
aficionats d’ocells queden exempts del compliment d’aquests requisits.

2.El venedor d’un animal haurà de lliurar al comprador el document que
n’acrediti la raça, l’edat, la procedència, l’estat sanitari i altres característiques
d’interès.

3.Només s’autoritza la cria de gossos considerats potencialment perillo-
sos, en els centres de cria autoritzats i inscrits en Registre Oficial de Nuclis
Zoològics.

Els animals que es vulguin utilitzar per a la reproducció han de superar els
tests de comportament que garanteixen l’absència de comportaments agressius
anormals.

4.Esta prohibit el comerç d’animals fora dels establiments autoritzats.

Article 37. Criança domestica
La criança domestica per al consum familiar d’aus de corral, conills,

coloms, faisans i d’altres animals en domicilis particulars, queda condicionada
al fet que les circumstancies de l’allotjament, l’adequació de les instal·lacions i
el nombre d’animals ho permetin, tant en l’aspecte higienicosanitari com per la
no existència d’incomoditat ni de perill per als veïns o per a altres persones, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 22 i 23.

L’autoritat municipal requerirà els propietaris o posseïdors perquè retirin
els animals si constitueixen perill físic o sanitari, o be es considera que repre-
senten molèsties greus per als veïns.

TITOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS
CAPITOL I INFRACCIONS

Article 38. Concepte d’infracció
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i

omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipi-
ficats en els diferents articles de desenvolupament.

Article 39. Responsabilitat
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques

que les cometin a títol d’autors i coautors. Aquesta responsabilitat es podrà
estendre a aquelles persones a les quals la Llei els atribueixi el deure de preveure
la infracció administrativa comesa per uns altres.

Article 40. Tipificació i qualificació de les infraccions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1.Son infraccions LLEUS:

1.1.La tinença d’animals que preveu l’article 5, sense la corresponent
autorització administrativa.

1.2.Donar aliments als animals a la via o espais públics. (art. 10).
1.3.La venda d’animals a menors de setze anys i a incapacitats, sense l’au-

torització dels seus pares o tutors (art. 11.8), sense perjudici del que s’estableix
per als gossos perillosos.

1.4.No censar els gossos (art. 13.1).
1.5.La possessió d’un gos no identificat per algun dels sistemes establerts

per reglament (art. 13.2).
1.6.No comunicar les baixes que preveu l’article 14, o be comunicar-les

fora de termini.

1.7.No disposar de cartilla sanitària (art. 17.2).
1.8.La circulació de gossos per les vies publiques, les parts comunes dels

immobles col·lectius i els llocs i els espais públics en general, sense corretja o
cadena i collar (art. 26. 1).

1.9.La circulació de gossos sense la xapa censal municipal, encara que
estigui censat (art, 26. 1).

1.10.No col·locar el rètol que adverteix de la presència de gos vigilància
(art. 28.2).

1.11.No portar a la via pública una bossa de material plàstic o similar, per
dipositar-hi les deposicions de l’animal i garantir-ne l’eliminació i retirada (art.
31).

1.12.No lliurar al comprador d’un animal en el moment de la venda un
document que indiqui la data de venda, la raça, la procedència, l’estat sanitari
(art. 36.2), la factura, i la identificació del gos.

2.Son infraccions GREUS:

2.1.Mantenir l’animal en instal·lacions inadequades d’allotjament (art. 4)
2.2.La tinença d’animals domèstics no qualificats com de companyia i

d’animals salvatges sense autorització (art. 5 i 6).
2.3.La venda d’animals o la utilització d’animals amb fins comercials a la

via publica (art. 8).
2.4.La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obliga-

toris o controls sanitaris als animals domèstics de companyia (art. 17.1).
2.5.No facilitar les dades de l’animal agressor i les del posseïdor a la per-

sona agredida (art. 20.a).
2.6.No presentar la documentació sanitària de l’animal agressor (art.

20.d).
2.7.Que pertorbi el descans dels veïns (art. 23).
2.8.Mantenir l’animal en condicions higienicosanitàries inadequades, o

que causin molèsties als veïns o al propi animal. (art. 24.1).
2.9.Que un animal domèstic provoqui de manera demostrada a tercers una

situació de perill o risc als veïns, altres persones o animals (art. 26.1).
2.10.La presencia d’animals a les zones de gespa utilitzades per persones

i zones de joc infantil (art 26.3).
2.11.Rentar animals a la via publica, fonts i estanys, i donar-los aigua

amorrats a la boca de les fonts publiques; o banyar-los en les fonts i llacs dels
parcs públics, (art. 26.4).

2.12.L’incompliment de les mesures preventives en relació als gossos de
vigilància (art. 28.1).

2.13.Permetre l’entrada d’animals als establiments detallats a l’article 30
i la no senyalització d’aquesta prohibició.

2.14.Embrutar la via publica i qualsevol lloc destinat al trànsit o l’esbarjo
dels ciutadans, amb deposicions fecals dels animals, dipositar-les fora dels llocs
destinats a aquest fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o en el
mobiliari urbà (art. 31).

2.15.Establiment de venda d’animals sense comptar amb un veterinari
assessor (art. 36.1).

2.16.No portar un registre detallat d’entrada i sortida d’animals els esta-
bliments de venda d’animals (art. 36.1).

2.17.Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar informació
necessària sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el com-
pliment de les seves funcions i també el subministrament d’informació a docu-
mentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o
explícitament.

2.18.La reincidència en la comissió d’infracció lleu o la comissió de dues
faltes lleus en un període de sis mesos.

3.San infraccions MOLT GREUS:

3.1.L’ús d’animals en espectacles, si l’espectacle pot ocasionar patiment o
fer que siguin objecte de burles o tractaments antinaturals, o puguin ferir la sen-
sibilitat de les persones que hi assisteixen (art. 7).

3.2.L’enverinament d’animals (art. 9).
3.3.El maltractament, les agressions físiques i mutilacions als animals, lle-

vat de les controlades pels veterinaris en cas de necessitat o per mantenir les
característiques de la raça (art. 11.1 i 11.4).

3.4.Abandonar els animals (art. 11.2).
3.5.Venda d’animals a laboratoris o clíniques sense autorització de

l’Administració (art. 11.7).
3.6.La caça, captura i pesca d’animals, a excepció dels casos previstos en

aquesta Ordenança. (art. 11.9).
3.7.Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o parodies on

les quals se’ls mati, fereixi o hostilitzi (art. 11,10).
3.8.Negar-se els veterinaris, consultoris veterinaris i les clíniques veteri-

nàries, a facilitar dades que l’Ajuntament requereixi per raó del manteniment de
la salut publica (art. 19.2).

3.9.L’agressió o mossegada a una persona o be a un altre animal.
3.10.No comunicar a l’Ajuntament l’agressió d’un animal (art. 20.b).
3.11.No sotmetre l’animal agressor a observació veterinària, o be no apor-

tar el certificat veterinari corresponent (art. 20.c i d).
3.12.No comunicar a l’Ajuntament o a la Policia Local les incidències que
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es puguin produir durant el període d’observació veterinària (art. 20.e).
3.13.Sacrificar un animal sense control veterinari (art. 21.2).
3.14.No subministrar als animals l’alimentació i les cures necessàries.

(art. 24.1).
3.15.Embrutar les zones de gespa utilitzades per les persones i zones de

joc infantil (art. 26.3).
3.16.La reincidència en la comissió d’infracció greu o la comissió de dues

faltes greus en el període d’un any.

CAPITOL II SANCIONS

Article 41. Classificació de les infraccions i sancions
1.Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la

naturalesa de multa i s’imposaran d’acord amb l’escala següent:

Infraccions lleus: de 30 fins a 90 euros.
Infraccions greus: de 90,01 fins a 150 euros.
Infraccions molt greus: de 150,01 fins a 300 euros.

2.La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’ade-
quar-se als fets, i per això, es tindran en compte els criteris d’aplicació següents:

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 perillositat objectiva de les circumstancies del fet.
d)La situació de risc o perill per a la salut de l’animal mateix.
e)La intencionalitat.
f)La concurrència de risc sanitari en les circumstancies objectives dels

fets.
g)La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions.

3.La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’in-
fractor pels agents de l’autoritat de l’impediment de l’exercici de l’actuació
il·lícita; així com de la reposició de la situació alterada al seu estat originari.

Article 42. Prescripció i caducitat
1.Les infraccions molt greus prescriuen al cap de dos anys, les greus, al

cap d’un any, i les lleus, al cap de sis mesos.
Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infrac-

ció s’hagi detectat per la autoritat municipal.

2.Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres
anys, les imposades per faltes greus, al cap de dos anys, i les imposades per fal-
tes lleus, al cap d’un any.

Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en
que adquireixi fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va impo-
sar la sanció.

3.Si transcorren sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador
i no hi ha hagut resolució expressa i definitiva, s’iniciarà el termini de 30 dies
per a la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les actuacions.

Aquests terminis s’interrompran en els casos que el procediment s’hagués
paralitzat per causa imputable als interessats o que els fets hagin passat a la
jurisdicció penal.

Article 43. Mesures cautelars
1.L’Òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador pot

adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provi-
sional que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el
manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels interessos
generals.

2.Per raons d’urgència inajornable l’òrgan instructor, un cop formulada la
preceptiva denuncia, podrà adoptar les mesures cautelars que siguin necessàries.
Durant la tramitació del procediment s’han d’aixecar aquestes mesures, si han
desaparegut les causes que van motivar la suspensió.

Article 44. Competència i procediment
1.La competència per a la incoació i  la resolució dels procediments san-

cionadors que són objecte d’aquesta Ordenança correspon al tinent d’alcalde de
Medi Ambient/Governació, per delegació, d’acord amb el Decret d’Alcaldia de
....... de setembre de 2005.

2.La instrucció dels expedient correspon al funcionari de l’Ajuntament
designat en la resolució d’incoació.

S’utilitzarà amb preferència el procediment simplificat, establert al títol V
3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer , pel que s’aprova el Reglament del pro-
cediment a seguir en l’exercici de la potestat sancionadora i en la seva tramita-
ció es podrà acumular l’exigència, si s’escau, a l’infractor de la reposició al seu
estat originari de la situació alterada per la infracció i la determinació de la
quantia a què puja la indemnització dels danys i perjudicis causats al domini

públic, edificis municipals, instal·lacions, arbrat i mobiliari urbà.

3.La indemnització dels danys i perjudicis causats es determinarà, si no
s’acumulés, en un procediment complementari, amb audiència del responsable.
En tots els casos, serviran de base per a la determinació les valoracions realit-
zades pels serveis tècnics municipals.

4.Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l’e-
xecució subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a
deixar expedita la via judicial corresponent.

5.Quan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions de
caràcter no municipal, amb independència de la sanció administrativa que
pogués correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars dels béns o drets els
antecedents dels fets i la seva quantificació per si desitgessin acudir a la via judi-
cial.

En tot cas, quan els fets puguin ser constitutius de delicte o falta, caldrà
ajustar-se al que disposa l’article 7 del Decret 14/1994 de 10 de febrer esmen-
tat.

Article 45. Terminació convencional
Determinada la responsabilitat administrativa de l’infractor i assenyalada

la multa, podrà convenir-se de forma voluntària la substitució de la quantia d ela
indemnització de danys i perjudicis als béns, les instal·lacions, els arbres i el
mobiliari urbà de titularitat municipal, per la realització física dels treballs que
requereixi la reparació del dany i la recuperació de l’aspecte anterior d’aquells.
En aquests casos, els materials necessaris seran facilitats per l’Ajuntament i les
quanties de les multes podran reduir-se.

Article 46. Normativa complementària
Pel que fa a tot allò que aquest capítol sobre règim sancionador no preveu,

serà d’aplicació el Decret 14/1994, de 10 de febrer i supletòriament el Reial
decret 1398/1993, de 4 d’agost (BOE núm. 189, de 9 d’agost)

Article 47. Comís preventiu
1.L’Ajuntament pot comissar els animals que són objecte de protecció,

mitjançant els seus agents, quan hi hagi un risc per a la salut pública, per a la
seguretat de les persones i/o dels propis animals, i quan hi hagi constatació rei-
terativa, en un termini no inferior a un any, l’animal pot ser comissat.

2.El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient san-
cionador, a la vista de la qual l’animal es retornarà al propietari/ària, restarà sota
la custòdia de l’Ajuntament o serà sacrificat.

3.Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció
per raó de comís, seran a càrrec del propietari o posseïdor/a de l’animal.

RÈGIM SANCIONADOR ESPECÍFIC PER A GOSSOS CONSIDE-
RATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

Article 48. Infraccions i sancions
D’acord amb el que disposa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el

règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, les infraccions es
classifiquen en molt greus, greus i lleus.

1.Són infraccions lleus:
a.No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.
b.No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment

perillosos.

2.Són infraccions greus:
a.No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions

que alberguin gossos potencialment perillosos.
b.No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
c.Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
d.No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els

centres de cria.
e.Adquirir o vendre un gos potencialment perillós a les persones menors

d’edat o privades judicialment o governativament de tenir-ne.
f.Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts

comunes del immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.

3.Són infraccions molt greus:
a.Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
b.Participar en la realització de combats de gossos.

Article 49. Prescripció
1.Els terminis de prescripció de les infraccions regulades en aquest règim

específic són de tres anys per a les molt greus, dos anys per a les greus, i sis
mesos per a les lleus, comptadors des de la data en què la resolució sanciona-
dora esdevé ferma.

2.Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt
greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data
en què la resolució sancionadora esdevé ferma.
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Article 50. Tramitació
1.El procediment sancionador s’ha d’ajustar al procediment vigent
2.Si s’aprecia que els fets objecte de sanció poden ésser constitutius de

delicte o falta, l’Administració ha de traslladar les actuacions a l’autoritat judi-
cial competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que aquesta
no es pronunciï.

3.Les despeses ocasionades per l’adopció de les mesures cautelars a què
es refereix l’article 43 i les actuacions relacionades amb aquest, seran a compte
de qui comet la infracció.

Article 51. Graduació de les sancions
1.Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 60,10 a 150,25

Euros, les greus amb una multa de 150,25 a 1.502,53 Euros, i les molt greus,
amb una multa de 1.502,53 a 30.050,61 Euros

2.En la graduació de les sancions es tindran en compte els mateixos crite-
ris establerts per a la resta d’infraccions tipificades en aquesta Ordenança, i
recollides en l’art. 41.2.

Article 52. Competència
Són competents per imposar sancions els òrgans següents: l’alcalde per a

les sancions lleus, el Ple de l’Ajuntament per a les greus, i el conseller o conse-
llera d’Agricultura i Pesca per a les molt greus, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 95 del Decret 56/1994, de 13 de maig  pel qual s’aprova el Reglament per
al desenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992 de 8 d’abril, de protecció dels
animals que viuen a l’entorn humà.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera. En tot allò que no regula aquesta Ordenança, regirà el que dis-
posen la Llei.

VEURE INFORME

El Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre messures en
matèria de gossos potencialment perillosos, així com els tractats i convenis
internacionals signats per l’Estat espanyol en aquesta matèria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb la promulgació de la present Ordenança queden derogats els articles
105 a 109 de l’Ordenança sobre la protecció del Medi Ambient de 20 de juny de
1997, així com les disposicions que poguessin contravenir les normes aquí con-
tingudes.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor d’acord amb el que disposa l’art.
70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de bases de règim local, i continuarà en vigor
mentre no s’acordi la derogació o modificació.

Sant Antoni de Portmany, 16 de febrero de 2006.
El Alcalde.Fdo: José Sala Torres

— o —

Ajuntament de Sant Joan de Labritja
Num. 3219

Habiéndose procedido por parte del Ayuntamiento a la tramitación de la
retirada de vehículos abandonados en diversas vías públicas y áreas rurales de
este Término Municipal por perjudicar la imagen de nuestro municipio, se rela-
cionan los mismos a continuación a los efectos de posibles reclamaciones por
los interesados, durante el plazo de UN MES. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen producido reclamaciones, se procederá a la baja del vehículo ante la
Jefatura de Tráfico, así como a su desguace.

Sant Joan de Labritja, a 15 de FEBRERO de 2006.
EL ALCALDE, Fdo. Antonio Marí Marí

Relación de vehículos:
.- Expte. Nº 25/05: Vehículo Marca SEAT., Modelo 127 5 P 090, con

matrícula IB 4661 Y.
- Expte. Nº 57/05: Vehículo Marca SEAT, Modelo MARBELLA, con

matrícula IB 5149 BB.
- Expte. Nº 60/05: Vehículo Marca B.M.W., Modelo 318, con matrícula

1803 BDP y número de bastidor WBAAJ51020596436.

- Expte. Nº 62/05: Vehículo Marca OPEL, Modelo KADETT GSI 1.8, con
matrícula SE 4844 AT.

- Expte. Nº 58/05: Vehículo Marca OPEL , Modelo ASTRA , con número
de bastidor WOL000051-P-2705724.

- Expte. Nº 59/05: Vehículo Marca OPEL, Modelo ASTRA, con número
de bastidor WOL000051-P-2583787.

— o —

Num. 3220
Se hace saber a los titulares o poseedores de los vehículos que a conti-

nuación se indican, por el estado que presentan de abandono:

- Expte. Nº 16/05: Vehículo marca PEUGEOT 106 XT 1,4 CAT, con
matrícula IB-0171-BT, el cual se encuentra en estado de abandono en la vía
pública en la Calle Principal del núcleo turístico de Portinatx de este T.M.

1.- Que se concede un plazo de QUINCE DÍAS para su retirada de la zona
donde se encuentra en estado de abandono.

2.- Que si no lo hiciera, transcurrido dicho plazo, se considerará a todos
los efectos dicho vehículo como abandonado y a su tratamiento consiguiente
como residuo sólido urbano, a tener de lo establecido en el artículo 3.b) de la
Ley 10/1998 de 21 de abril, con las consecuencias siguientes:

- Infractor de una falta grave, con sanciones que pueden ir de 601,01 a
30.050,61 Euros (artículo 34.3 b) y 35 de dicha norma)

- Baja de oficio del vehículo en la Jefatura de Tráfico
No obstante, significar que se le puede exonerar de toda responsabilidad

en caso de acreditar fehacientemente que el mismo ha sido cedido a un gestor
autorizado o al propio Ayuntamiento, todo ello sin perjuicio de los gastos que
ello represente.

Lo que se hace público para el general conocimiento y a los efectos opor-
tunos.

Sant Joan de Labritja, a 15 de febrero de 2006.
EL ALCALDE, Fdo. Antonio Marí Marí

— o —

Secció V - Administració de Justícia
Audiencia Provincial

Num. 3139
Sección 003
Modelo: 17000
N.I.G.: 07040 38 1 2005 0001377
Rollo: Recurso de Apelación 0000449/2005
Juzgado procedencia: Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción nº 2 de Inca.
Procedimiento de origen: Procedimiento Ordinario 0000443/1999
Recurrente: María Dolores Espinos Fabo
Procurador/a: D. José Campins Pou
Recurrido/a: María Crespí Cifre, Herederos Desconocidos de D. Onofre

Fuster Cabrer Comisión Liquidadora Quiebra Nou Crestatx y María Crespí
Cifre

Procurador/a: Magdalena Darder Balle
No Gratuito
Acordado en el Rollo de Apelación Civil nº 0000449/2005, dimanante de

los autos de Procedimiento Ordinario 0000443/1999 del Jdo. 1ª. Inst. e
Instrucción nº 2 de Inca, se dictó Sentencia con el nº 00031/2005, con fecha
treinta de enero de dos mil seis, cuyo fallo dice: “1º.- Con estimación del
Recurso de Apelación interpuesto por la Comisión Liquidadora de la Quiebra de
Dª. María Crespí Cifre y la entidad “Nou Crestatx, S.L., así como del inter-
puesto por Dª. Mª. Dolores Espinós Fabo, contra la sentencia de 19 de julio de
2004, dictada por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Inca, en
los autos de juicio ordinario de los que trae causa el presente alzada, debemos
revocar y revocamos dicha resolución y, en su lugar:- Con desestimación de la
excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada Sra.
Espinós, Se desestima la demanda interpuesta por la Comisión Liquidadora de
la quiebra de Dª. María Crespí Cifre y la entidad Nou Crestatx, S.L., absolvien-
do a la parte demandada de las pretensiones en su contra deducidas. Cada parte
abonará las costas causadas a su instancia y la comunes por mitad. 2º.- No pro-
cede expresa imposición a ninguna de las partes litigantes de las costas causa-
das en esta alzada”.

Y para que conste y se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, y sirva de notificación en forma a Herederos
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