
Aprovat pel Ple de l’Ajuntament en
sessió del dia:  30/06/2016
El Secretari acctal.

O\ple/2016/\aprov.inicial.ordenançananimals

INFORME-PROPOSTA que  emet  el  Lletrat  assessor  municipal  en  relació  a
l’aprovació inicial  de l'    O      RD  E      N      A  N      Ç      A     PE      R   A    LA     T  I      N  E      N  Ç      A     R  ESPO      N      S      A  BLE
D  '      A  N  I      M      A  LS DOMÈSTICS A LA CIUTAT D'INCA  , perquè s’elevi a la decisió del
PLE DE L’AJUNTAMENT.

I.-  VIST que per part  de l'Àrea de Medi  Ambient de l'Ajuntament d'Inca, s’ha
elaborat  la  proposta  d'ORDENANÇA PER A  LA TINENÇA RESPONSABLE
D'ANIMALS DOMÈSTICS A LA CIUTAT D'INCA, amb l'objecte de substituir i
millorar la vigent ordenança municipal d'animals de companyia pels següents
motius: 

"L’objectiu  principal  de  l’ordenança  es  regular  les  mesures  que  garanteixin  les  condicions
higiènicosanitàries dels animals que viuen a l'entorn humà i la seva protecció, considerant que la
vigent ordenança ha quedat obsoleta i necessita d'una modificació integral i adaptar-se la nova
legislació sobrevinguda. 

Com a qüestions de nova regulació, podem ressaltar, el nombre de cans i moixos que es pot
tenir per habitatge, dins el nucli urbà, així com les condicions bàsiques higiènicosanitàries que
s'han de tenir (alimentació, condicions del jaç, nets i sense paràsits, passejar fermats...).

També l’elaboració del cens municipal, i que en la majoria de municipis (per no dir tots) és
inexistent,  però  obligatori  segons  la  llei  nacional  (1  /92),  treure  el  patró  d'ADN dels  cans,
aconseguir un  major nombre de cans xipats,  control de colònies felines  (autoritzades per
l'ajuntament, esterilitzades, sanejades i alimentades en punts controlats).

Es vol dur a terme un major control dels animals que circulen pel carrer o en transport públic,
fent especial incidència en:

• les races potencialment perilloses i la documentació que han dur
• netedat del carrer a causa dels excrements
• el animals han d'anar fermats i identificats (placa identificació numerada, facilitada per 

l'ajuntament)

En quant a animals exòtics, hauran de portar la corresponent documentació en regla, acreditant
la seva procedència. En cas de tractar-se d'espècies amb certa agressivitat o perillositat només
podran tenir-se baix consentiment de l'ajuntament.

La tinença de fauna protegida queda totalment prohibida.

En  quant  als animals  domèstics  no  de  companyia,  els  considerats  de  consum  humà
(particulars), per tinença i cria haurà de ser autoritzada per l'ajuntament. Si es tracta de bovins,
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no podran estar dins el nucli urbà, a l'igual que altres animals de grans dimensions (tipus cavalls,
ases...).

La venta ambulant dels animals queda prohibida, quedant només permesa en els establiments i
certàmens autoritzats.

Es  regula els  animals  vagabunds  i  abandonats,  on  de  forma  taxativa  es  sancionar
l’abandonament.

Finalment, es pretén donar un compliment més estricta a les responsabilitats adquirides per un
posseïdor d'un animal que conviu a l'entorn humà: aplicar les sancions corresponents segons les
faltes comeses i que venen estipulades no sols en l'apartat de sancions sinó també en el quadre
resum, adjunt com a annex."

En aquest sentit es tramita la present ordenança que consta de nou títols on es
regula i ordena la tinença responsable d’animals domèstics.  

II.- ATÈS el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, en relació al procediment a seguir
per a l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals.

III.- ATÈS el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les Bases de Règim
Local 7/1985, de 2 d’abril, per l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments
municipals serà necessari el vot favorable de la majoria simple del número legal
de membres de la Corporació.

IV.-  ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i  47.1 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4,
50.3, 123.1, 163 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic  de  les  Corporacions  Locals  de  28  de  novembre  de  1986;  el  Lletrat
assessor  municipal  que  subscriu  sotmet  el  present  Informe-Proposta  
FAVORABLE  a  la  consideració  del  president  de  la  Comissió  Informativa
d’Hisenda, Serveis, Manteniment i Món Rural perquè, si és procedent, s’elevi la
seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent
PROPOSTA D'ACORD:

1.- APROVAR inicialment l'O      RD  E      N      A  N      Ç      A     PE      R   A   LA     T  I      N  E      N  Ç      A     R  ESPO      N      S      A  BLE
D  '      A  N  I      M      A  LS DOMÈSTICS A LA CIUTAT D'INCA.

2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de  30 de dies la proposta d'
ORDENANÇA PER A LA TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS DOMÈSTICS
A LA CIUTAT D'INCA anunci que es publicaran en el BOIB i a la pàgina web de
l'Ajuntament, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General
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(Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient) d'aquest Ajuntament i formular al⋅legacions i/o
suggeriments.  En el cas que no es presentes cap reclamació o suggeriment,
s'entendrà aprovada definitivament la proposta de reglament municipal.  
 
Inca, 16 de juny de 2016  

El Lletrat assessor municipal 

Carlos Mena Ribas

Per la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis, Manteniment i Món Rural a la
seva sessió de dia 16/06/2016, es va acordar dictaminar favorablement l’anterior
informe-proposta i elevar-lo a la consideració del ple de l’Ajuntament per a la seva
aprovació inicial.

Inca, 16 de juny de 2016 

El president de la CI d’Hisenda, Serveis, Manteniment i Món Rural

Àngel Garcia Bonafé
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