
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, SERVEIS, MANTENIMENT, MEDI AMBIENT I
MON RURAL. 

I.- En data de 30 de juny de 2016 el Ple de l’Ajuntament d’Inca va acordar aprovar inicialment l’ordenança per
la tinença responsable d’animals domèstics. 

En data de 7 de juliol de 2016 es va publicar l’aprovació inicial en el BOIB núm. 86, exposant-se al públic pel
termini de 30 dies.

Durant l’exposició pública s’han representat les següents al·legacions: 

• En data de 21 de juliol de 2016, registre d’entrada nº 9404, el Partit Animalista PACMA a Balears.

• En data de 8 d’agost de 2016, registre d’entrada nº 9963, per l’Associació per a la Protecció dels
Animals d’Inca (APAI).

• En data de 11 d’agost de 2016, registre d’entrada nº 10060, per la Plataforma Balear per a la Defensa
dels Animals, Baldea.

En data de 21 de juliol de 2016, en compliment de la normativa vigent es va demanar al Institut Balear de la
Dona, informe d’impacte de gènere de l’ordenança. El qual té entrada en aquest Ajuntament en data de 18
d’agost  de  2016,  registre  d’entrada  nº  10291.  Les  seves propostes  de  rectificació  s’han  incorporades a
l’ordenança.

II.- En contestació a les al·legacions presentades s’ha emes el següent informe tècnic:

“Silvia Gayá Suñer com a tècnica municipal de medi ambient, emet el següent informe on s’especifiquen les
al·legacions que han estat estimades i desestimades sobre la nova ordenança municipal  per a  la tinença
responsable d'animals domèstics a la ciutat d'Inca:

CANVIS INCLOSOS EN L’ORDENANÇA MUNICIPAL

L’Ordenança Municipal sobre tinença d’animals de companyia després de la seva aprovació inicial i després
de les al·legacions rebudes de diferents grups animalistes, ha sofert algunes modificacions, que s’han cregut
apropiades tenir en compte. A més de les presentades per l’Institut Balear de la Dona.

Les modificacions fetes són:

Art.  3  Definicions:  s’ha  afegit  la  definició  de  moix  feral,  per  diferenciar-les  dels  que  són  estrictament
assilvestrats.

Art. 6. S’ha afegit les característiques mínimes que han de tenir les casetes destinades a aixoplugar un animal
que ha de viure a fora de la casa, per garantir-ne un bon aïllament de les inclemències del temps.

Art. 8. S’han modificat els temps d’estada d’un animal dins un vehicle, així com la temperatura.

Art.  9. S’han afegit algunes prohibicions, com l’ús d verí o el no proporcionar una assistència veterinària
apropiada en determinades situacions de malaltia. I s’ha afegit la prohibició de lligar mares lactants.

Art. 16. Es matisen alguns aspectes del mètode de subjecció d’un animal, ressaltant que el collar o arnès sigui
homologat, i prohibint els collars de càstig, amb la definició del que s’entén per aquests.

Art. 18. S’especifica la necessitat de dur morrió en els animals que siguin permesos en els transport públic i
superin els 15 Kg de pes.
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Art. 19. Prohibia l’accés d’animals a agroturismes, però s’ha eliminat ja que ells tenen llibertat de decidir sobre
aquest punt.

Art. 35. S’han augmentat els llocs on és prohibit posar anuncis per a la transacció d’animals (xarxes socials i
portals web).

Art. 39. S’ha afegit que els establiments de venta, pensats amb els de nova creació, disposin d’un espai
d’esbarjo pels animals fora de l’horari comercial.

Art. 50 a 52. Es marques tots els terminis d’inscripció als diferents censos (Municipal i RIACIB) o comunicació
de canvis de dades, en dos mesos. Abans eren diferents en cada situació i per no donar lloc a confusions
s’han igualat.

Art. 54. S’afegeix l’excepció de la taxa municipal d’aquells animals que estiguin esterilitzats en el moment
d’inscriure’s al Cens Municipal.

Art. 65. Els punts 4, 8, 18 abans eren lleus ara greus. Els punts 33 i 34 són nous, arrel de la seva incorporació
a l’art. 9.

En  general,  s’ha  modificat  la  manera  d’exposar  la  necessitat  d’obtenir  el  patró  d’ADN dels  animals  de
companyia,  principalment  cans.  Abans  es  considerava  una  obligació  imminent,  ara  es  considera  una
possibilitat de futur (art. 5, art. 46, art. 47, art. 50, art. 52, art. 53 i Disposició addicional tercera).

AL·LEGACIONS DESESTIMADES

Dins  el  període  legal  d’al·legacions,  s’enregistraren  tres  entrades  corresponents  als  grups  animalistes
PACMA, APAI (Associació per a la Defensa dels Animals d’Inca) i la Plataforma Balear per a la Defensa dels
Animals  BALDEA.  Algunes  d’elles  s’han  tingut  en  consideració  i  han  estat  acceptades,  altres  s’han
desestimat.

En concret les desestimacions i els motius són les següents:

Art. 4 (PACMA i APAI). Es demana que es modifiqui el nombre màxim d’animals de companyia permesos en
els habitatges del nucli urbà. Es desestima ja que des de l’Ajuntament el que es pretén és harmonitzar la
convivència entre els amants dels animals i aquells que no. A més ja s’especifica que baix informe tècnic del
propi Ajuntament es podrà veure modificat aquest nombre. Per tant es contempla com una limitació inicial
però no com una restricció invariable. Per tant també es desestima l’al·legació corresponents a l’art. 64 

Art. 5 2b). Actualment punt 3) (PACMA, APAI i BALDEA). Després de mantenir una reunió amb responsables
del col·legi de Veterinaris de Balears (COVIB) es decideix reescriure els punts on es parla de la necessitat de
treure  el  patró  genètic  dels  animals  de  companyia,  principalment  cans  i  moixos.  D’aquesta  manera  es
contempla com una possibilitat de futur, ja que es creu que s’evolucionarà en aquest camp i a la llarga sí ens
permetrà utilitzar aquesta informació genètica de forma segura, especialment si es vol reduir el nombre de
defecacions al carrer.

Art. 6 (BALDEA). Es demana que l’espai mínim d’allotjament d’un animal sigui de 30 m 2. Es desestima ja que
si es tenen varis animals aquest s’hauria d’augmentar arribant a ser insostenible conviure amb els animals de
companyia en una cas de dimensions “normals” per a una família (uns 90 m2). Per tant es deixa el mínim
marcat en 15 m2.

Art. 8 (PACMA i APAI). Es desestima el temps que es proposa, però es modifica el temps que s’havia marcat
al principi, essent abans de dues hores i ara de 30 minuts.

Art. 9 punt 5). (BALDEA). Es desestima l’especificació ja que per el concepte d’aliment inclou tant el menjar
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sòlid com el líquid. En altres punts on també es demana el mateix canvi s’ha procedit de la mateixa forma.

BALDEA també demana que  s’inclogui  la  prohibició  de  moixos.  Es  consideren  inclosos  dins  la  definició
d’animal de companyia. De la mateixa manera es demanen inclusions que ja han estat anomenades en altres
articles i per tant no s’han repetit en aquest punt.

Art. 10. (APAI i BALDEA). Es demana que es prohibeixi la cria en domicilis particulars. Es desestima ja que és
difícil de controlar i de vegades succeeix de forma involuntària per part del propietari. No es pot penalitzar en
aquest sentit. Sí que s’especifica que si es detecta que es fa de forma continuada es considerarà una lloc de
cria no legalitzat com a tal i per tant penalitzat per la llei vigent.

Art. 38 (BALDEA). Demanen que els establiment disposin d’un espai per l’esbarjo dels animals. Es desestima
ja que ara mateix condemna a les petites botigues locals ja existents. Però sí s’ha contemplat pels comerços
de nova obertura.

Art. 43 (APAI i BALDEA). Es demana la supressió de l’article. Es desestima ja que s’indica que el que un circ,
zoo o altres certàmens que incloguin animals quedaran subjectes a informe tècnic per part d l’Ajuntament,
aprovant o no el muntatge. Per tant en ell ja es tindrà en compte el sofriment animal per a tal autorització. No
consideram que permetre determinats certàmens implica no ser amics dels animals.

Art.  48  (BALDEA).  Es  demana  que  els  moixos  que  han  de  sortir  a  l’exterior  siguin  esterilitzats  per  tal
d’evitar-ne la proliferació descontrolada. La mesura s’ha desestimat per la impossibilitat de controlar-ho. Des
de l’Ajuntament es lluitarà pel missatge en positiu, és a dir, per la promoció d l’esterilització en general. A més
d’esterilitzar els moixos ferals o que convisquin en colònies de carrer.

Art 49. (APAI). Es demana que les quarantenes després de mossegades no siguin dins la Canera Municipal.
Es desestima perquè en cap punt parla de que la quarantena per animals que han produït una mossegada
hagi de ser a la Canera Municipal. Són els veterinaris qui establiran el protocol.

Art.  52  (BALDEA).  Consideren  que  no  s’ha  de  marcar  un  termini  d’inscripció  al  registre  per  part  de
l’Ajuntament.  Es  desestima  ja  que  des  de  l’Ajuntament  sí  que  creiem  necessari  marcar-ho  per  donar
importància al fet, ja que se sap que molts de propietaris després no enregistren el seu animal, perdent així
informació sobre els animals presents en cada municipi.

Art. 53 (APAI). Es demana la promoció de l’esterilització dels animals de companyia amb descomptes als
veterinaris. Es desestima ja que és en altres articles on es té en compte (art. I Disposició Addicional 3a). A
més no està en mans de l’Ajuntament obligar als veterinaris a oferir descomptes als seus clients. 

BALDEA per la seva part demana que s’inclogui en la informació censal si l’animal està esterilitzat o no. Ho
desestimem, ja que no es considera rellevant, tot i que indirectament es tendrà aquesta informació ja que
seran animals exempts de la taxa municipal (art. 54).

Art. 54 (BALDEA). Comenta l’existència de propietaris de moixos que no volen col·locar collars als moixos pel
perill  a  l’asfixia.  Des  del  moment  en  que  existeixen  collar  especialment  pensats  per  moixos  entenem
desestimat el comentari.

Art. 57 (BALDEA). Es demana la inclusió de serveis d’urgències per a la recollida i examinació dels animals
abandonats i rodamóns. Des dl moment en que ja es disposa d’aquest servei es veu innecessari incloure-ho a
l’ordenança.

Pel que fa a la promoció del sacrifici zero, ja es contempla també en la gestió municipal, per tant es desestima
el canvi proposat.

Art. 60 (BALDEA). Demana l’eliminació d’ús d’armes de foc com a tal. Es desestima ja que com especifica
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l’article fa referència per al dispar d’anestèssia i no de mort de l’animal, mesura (anestèsia) que, de vegades,
podrà ésser necessària dins el nostre municipi.

Art. 61 (BALDEA). Demanen que es pugui obligar als propietaris de solars on hi ha colònies felines, permetin
el  lliure accés al mateix.  Es desestima la petició ja que consideram necessari  comptar amb l’aprovació i
col·laboració voluntària del propietari, prèvia sol·licitud per part de l’Ajuntament i no lliurement.

Art. 64 punt 9. (APAI). Es demana que s’elimini o reescrigui. Es desestima ja que en els articles corresponents
ja s’indica en quins casos es permet i en quins es prohibeix l’alimentació dels animals en la via pública. S’ha
de tenir en compte la neteja viària i les molèsties que pot ocasionar alimentar lliurement als animals en la via
pública.

Art. 64 punt 12). (APAI). Es demana l’eliminació o nova redacció. Es desestima ja que des de l’Ajuntament
creim necessari que els treballadors d’un nucli zoològic tengui una formació bàsica en la cura dels animals per
garantir-ne un millor benestar.

BALDEA considera que els punts 2, 3, 5, 6 i 10 s’haurien de considerar greus. Es desestimen ja que la
majoria són punts que en les consideracions de greus i molts greus també es contemplen però augmentant la
gravetat de la situació. Per tant és una sanció gradual i que es creu s’ha de mantenir així.

En els articles 65 i 66 es considera el mateix. Per aquest motiu es desestimen els canvis proposats.

PACMA i  APAI manifesten la  seva desaprovació  en la  classificació  dels  animals considerats  perillosos o
potencialment perillosos. No es considera una al·legació a la normativa local ja que aquesta classificació
pertany a la normativa estatal i nosaltres sols l’hem mantinguda. Inca, 15 de novembre de 2016. Silvia Gayá
Suñer. Tècnica de medi ambient”

En conseqüència s’han incorporat a l’ordenança les al·legacions i suggeriments indicats a l’informe, que es la
que ara es sotmet a l’aprovació definitiva. 

Per la qual cosa la Comissió Informativa d’Hisenda a la seva sessió de data 16 de novembre de 2016 va
acordar dictaminar favorablement i elevar a la consideració del Ple les següents PROPOSTES D’ACORD:

1.- Estimar i desestimar les al·legacions presentades per les raons que s’indiquen en aquest dictamen.

2.- Aprovar definitivament l’ordenança per la tinença responsable d’animals domèstics que tindrà la redacció
definitiva que s’adjunta a aquest dictamen. 

3.- Publicar íntegrament en el BOIB el text de l’ordenança que ara s’aprova i el qual no entrarà en vigor fins
que s’hagi produït aquesta publicació i hagi transcorregut el termini a que es refereix el art. 113 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Inca, 17 de novembre de 2016

EL PDT. DE LA COMISSIÓ

Angel García Bonafé
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