BAN
SOBRE LA PRESÈNCIA D’ANIMALS
A L’ENTORN HUMÀ
ES FA A SABER:
Que s’han aprovat definitivament les ordenances municipals que regulen la tinença d’animals a l’entorn humà. Aquestes
ordenances tenen en compte les molèsties i els perills que puguin ocasionar, el gran valor que la seva companyia té per a
un gran nombre de persones, els serveis que poden prestar i el respecte que els animals mereixen. De l’incompliment
dels seus preceptes poden derivar-se’n multes des de 30 € fins a 15.025,30 €. Cal destacar-ne, entre d’altres, els següents
aspectes:
1. Queda prohibida l’entrada d’animals en locals d’espectacles públics, esportius o culturals, i als mercats, així com

també a les platges o zones de bany durant la temporada compresa entre els mesos de març a octubre, ambdós
inclosos. Està especialment prohibida l’entrada d’animals a tota classe de locals destinats a la distribució, fabricació,
venda, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments. Queden exceptuats els cans pigall que acompanyen els
invidents.
2. Les persones que menin cans o altres animals hauran d’impedir que aquests dipositin les dejeccions a les voravies, als

passejos, als jardins i, en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Queda prohibit deixar deposicions
fecals dels cans a les vies públiques i els propietaris dels animals són responsables de l’eliminació d’aquestes
deposicions. La infracció d’aquesta norma suposarà una multa que pot arribar fins als 300 €. Els propietaris dels cans
hauran d’anar proveïts de borses per a recollir els excrements que els animals realitzin en les vies urbanes, places,
parcs i jardins públics, i qualsevol altre lloc de domini públic, que llavors hauran de dipositar de forma higiènica en
bosses de fems domiciliàries o en contenidors de fems.

3. Queda prohibida la circulació per les vies públiques d’aquells cans que no vagin acompanyats i conduïts

mitjançant cadena, corretja o cordó resistent. Aniran proveïts de morrió quan el temperament de l’animal ho
aconselli, i sota la responsabilitat de l’amo, així com quan estigui considerat com animal potencialment perillós. Els
cans sempre hauran de dur collar, i anar identificats mitjançant un mètode reconegut oficialment.
4. Queda expressament prohibit l’abandonament d’animals. Els animals que vagin a lloure seran recollits i dipositats

en les instal·lacions municipals o que l’Ajuntament tengui concertades pel seu dipòsit. Aquests animals estaran a
disposició dels seus propietaris durant un termini de 10 dies, els quals els podran retirar quan hagin justificat
prèviament la seva condició i hagin abonat les despeses d’alimentació del bestiar, les despeses del veterinari, la taxa
del servei i la multa corresponent.
Durant l'horari nocturn es prohibeix deixar als patis, terrasses, balcons o galeries, aus i animals que amb el seus
sons pertorbin el descans o la tranquil·litat dels veïns. Igualment, durant el dia hauran de ser retirats pels seus
propietaris o responsables quan, de manera evident, ocasionin molèsties.
5.

El text íntegre de les ordenances resta a disposició de tothom a les oficines municipals i al BOIB núm. 177 de
27/11/2007. La qual cosa es fa pública per a general coneixement i compliment, amb la finalitat de millorar la
convivència, el respecte, la qualitat de vida de tota la ciutadania, i per tenir un poble més net.
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