
 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D’ANIMALS 
QUE VIUEN A L’ENTORN HUMÀ I  DE TINENÇA D’ANIMALS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS  
- 

TITOL I. Objecte 

TITOL II. Àmbit d’aplicació 

TITOL III. De la tinença i la circulació d’animals 

CAPITOL I. De la tinença 

CAPITOL II. De la circulació 

TITOL IV. Vacunacions i tractaments obligatoris 

TITOL V. Dels Serveis Municipals 

CAPITOL I. Del Cens Municipal d’Animals de Companyia 

CAPITOL II. Del Servei de Recollida d’Animals 

CAPITOL III. Del dipòsit i l’adopció d’animals 

CAPITOL IV. Del sacrifici d’animals i de la recollida i l’eliminació dels seus cadàvers i les 
seves restes 

TITOL VI. De la tinença d’animals potencialment perillosos 

TITOL VII. De les infraccions i les sancions  

CAPITOL I. De les infraccions i les sancions per a la protecció dels animals que viuen a 
l’entorn humà. 

CAPITOL II. De les infraccions i les sancions per a la tinença d’animals considerats 
potencialment perillosos. 

DISPOSICIONS  ADDICIONALS 

DISPOSICIO TRANSITÒRIA  

DISPOSICIONS FINALS 

- 

TITOL I. Objecte 
- 

Article 1 
Aquesta Ordenança té per objecte la protecció dels animals que viuen a l’entorn humà, la 
regulació de la seva companyia dins la societat urbana d’acord amb lo establert a la Llei 1/92 
de 8 d’abril, així com la regulació de la tinença d’animals potencialment perillosos en 
compliment de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos i per Reial Decret 287/2002, de 22 de març,  que la desenvolupa, 

- 

Article 2 
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Es consideren animals de companyia els domèstics que convisquin amb les persones a títol 
no lucratiu o estiguin destinats a conviure-hi. 

- 

TITOL II. Àmbit d’aplicació 
- 

Article 3 
Aquesta Ordenança serà d’aplicació a tot el terme municipal d’Andratx i serà complida per 
tota persona física o jurídica que es trobi dins aquest municipi. 

- 

TITOL III. De la tinença i la circulació d’animals 
- 

Article 4 
La tinença d’animals de companyia en habitatges urbans queda condicionada a les 
circumstàncies higièniques òptimes del seu allotjament, a l’absència de riscs en l’aspecte 
sanitari i a la inexistència de molèsties per als veïns. 

La tinença d’animals de companyia obliga als propietaris a identificar-los de forma 
permanent (xips), a inscriure’ls en el Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de 
les Illes Balears, i a realitzar els tractaments i/o vacunacions declarats obligatoris. 

- 

Article 5 

Els cans que hagin de romandre en els espais exteriors dels habitatges (galeries, terrasses, 
etc.) han de disposar d’un habitacle en què es puguin arrecerar de les inclemències del temps. 
Així mateix, la terrassa ha de tenir un mínim de 12 m2, i una amplària mínima de 2 metres.  

Per tal de facilitar l’exercici físic dels animals, és obligatori treure’ls a passejar diàriament. 
Queda prohibida la seva tinença, permanent a balcons o terrasses. 

- 

Article 6 
En tot cas, els propietaris o posseïdors d’animals de companyia han d’adoptar les mesures 
necessàries perquè aquests animals no puguin accedir lliurement, sense ser conduïts, a les 
vies i als espais lliures públics o a les propietats privades, o a les persones que hi circulin. 

Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia han d’adoptar les mesures 
adients per evitar les molèsties produïdes per la contaminació acústica ambiental com a 
conseqüència de lladrucs, crits prolongats i planyívols, etc. A més de netejar diàriament els 
habitacles, així com els espais oberts que aquests animals utilitzen, llevat de finques 
rústiques i jardins; i a desinfectar-los periòdicament. 

- 

Article 7 
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Queda prohibit deixar a les vies i espais lliures de concurrència pública qualsevol tipus de 
menjar destinat a l’alimentació de cans, moixos i d’altres animals; vagabunds, abandonats o 
sense amo aparent.  

- 

Article 8 
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que no desitgin continuar 
posseint-los els han de lliurar, amb la seva documentació, al responsable de la Canera 
Municipal o a qualsevol de les associacions, dedicades a la defensa i la protecció dels 
animals, legalment reconegudes i que acceptin el lliurament.  

Queda prohibit abandonar-los a camp obert i a la resta d’espais públics o privats.  

- 

CAPITOL II. De la circulació 
- 

Article 9 
Queda prohibida la circulació dels animals de companyia solts per la via pública i els espais 
lliures públics o privats. A aquest efecte els cans que circulen per aquests espais han de fer-
ho subjectes mitjançant corretges o cadenes. D’aquestes, les extensibles només poden ser 
utilitzades en els casos de cans de raça petita. Independentment, tots els animals de 
companyia han de circular proveïts de la identificació censal de forma permanent (xip), així 
com la targeta sanitària expedida pel centre veterinari autoritzat en què hagi estat vacunat o 
tractat l’animal, amb les anotacions sanitàries pertinents, i conduïts per una persona.  

- 

Article 10 
La persona propietària o posseïdora d’animals de companyia que circulin per les vies i espais 
lliures, públics o privats de concurrència pública, són responsables dels danys físics i 
psíquics que ocasionen els animals que condueixen.  

La Batlia pot ordenar l’ús de morrió, respecte d’un ca en concret, el qual s’ha de col·locar 
adequadament i ser capaç d’impedir, per la seva idònia confecció, que es produeixin 
mossegades, sota la responsabilitat absoluta del seu propietari o posseïdor.  

- 

Article 11 
Queda prohibida l’entrada d’animals de companyia a locals destinats a la fabricació, la 
venda, l’emmagatzematge, el transport o la manipulació d’aliments. 

Queda prohibit l’accés d’animals de companyia a locals d’espectacles públics, culturals, 
esportius i piscines públiques. 

L’autoritat municipal pot determinar els punts i les hores en què poden circular lliurement o 
romandre els cans o altres animals de companyia a les platges del terme municipal. Mentre 
no s’estableixi tal determinació s’entén prohibida aquesta circulació o permanència de forma 
absoluta.  

- 

________________________________________________________________________________ 
Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears. 

Página 3 de 12 

 Rfªdoc.:\\Garrafa\unitats del ajuntament\Per publicar a la WEB del Ajuntament\Web_Secretaria\ORDENAÇA PROTECCIÓ ANIMALS I TINENÇA 
D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.doc 



 

Article 12 
El transport d’animals de companyia amb vehicles particulars s’ha d’efectuar de forma que 
amb els seus moviments no puguin distreure el conductor ni impedir-ne la capacitat de 
maniobra i la visibilitat. A tal efecte han d’adoptar les mesures necessàries per impedir-ne 
l’accés als seients davanters.  

- 

Article 13 
Quan les circumstàncies ho aconsellin, per raons de salut pública, la Batlia pot disposar que 
els cans, els moixos i la resta d’espècies 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 les vies i els espais 
lliures públics o privats de concurrència pública s’han de considerar vagabunds o 
abandonats.  

- 

Article 14 

Queda prohibit l’abandó d’excrements que puguin produir els cans a les vies i las espais 
lliures públics o privats de concurrència pública. L’Ajuntament pot instal·lar equipaments 
especials per a les deposicions i dejeccions dels animals domèstics. Les persones propietàries 
o posseïdores de cans, sota la seva exclusiva responsabilitat, si no hi ha els esmentats 
equipaments, han de recollir els excrements que es puguin produir, mitjançant artefactes o 
embolcalls adequats que han de dur –la qual cosa ha de ser comprovada pels agents de 
l’autoritat municipal– per tal de dipositar-los als contenidors o recipients de residus sòlids 
autoritzats per l’Ordenança municipal de neteja.  

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. 

- 

TITOL IV. Vacunacions i tractaments obligatoris 
- 

Article 15 
L’Ajuntament d’Andratx col·laborarà en la promoció i la divulgació de les vacunacions i/o 
els tractaments obligatoris ordenats per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears, al 
mateix temps que vigilarà el compliment del que ordena.  

- 

Article 16 
Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin causat una lesió, tant a ells 
mateixos com a tercers, estan obligats a facilitar les dades de l’animal agressor, tant a la 
persona agredida com a les autoritats que ho sol·licitin i, en tot cas, donar compte a la Policia 
Local de tal circumstància, al marge de la possible denúncia amb indicació dels detalls de 
l’agressió, de la persona agredida, etc. 

La Policia Local ha de notificar al propietari o posseïdor de l’animal causant de la lesió, en 
cada cas, la promptitud de la visita dels serveis veterinaris encarregats del seu reconeixement 

________________________________________________________________________________ 
Ajuntament d'Andratx. Avg. de la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears. 

Página 4 de 12 

 Rfªdoc.:\\Garrafa\unitats del ajuntament\Per publicar a la WEB del Ajuntament\Web_Secretaria\ORDENAÇA PROTECCIÓ ANIMALS I TINENÇA 
D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.doc 



 

clínic i l’ha d’advertir de l’obligació de facilitar la tasca d’aquests facultatius i de 
l’inexcusable compromís de mantenir segrestat l’animal al seu propi domicili o a la Canera 
Municipal des de la data en què va causar la lesió i al llarg de catorze dies per l’observació 
reglamentària per el veterinari col·legiat, si escau. 

- 

Article 17 
Atès que la conducta mèdica a seguir respecte de la persona lesionada depèn de l’estat 
sanitari i les incidències clíniques que puguin afectar l’animal sospitós, durant el període 
d’observació, les persones propietàries o posseïdores d’animals causants de lesions incorren 
en greu responsabilitat en els següents supòsits: 

Fuita o pèrdua de l’animal sotmès a la seva custòdia durant el període d’observació.  

Matar l’animal causant de lesions durant l’esmentat període d’observació.  

Fer desaparèixer el cadàver de l’animal, sigui quina sigui la causa de la mort. 

Ocultació de l’animal o qualsevol altre tipus d’obstacle a l’actuació administrativa 
(veterinària, policial, etc.). 

- 

TITOL V. Dels Serveis Municipals 
- 

CAPITOL I. Del Cens Municipal d’Animals de Companyia 
- 

Article 18 
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 el procediment d’identificació han de ser 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 19 

El Cens caní municipal ha d’estar format pels cans del terme municipal d’Andratx inscrits al 
Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes Balears. A aquest efecte, 
l’Administració municipal ha d’efectuar les altes, baixes, canvis de domicili o altres 
modificacions que es produeixin i que afectin als cans del terme municipal. 

- 

CAPITOL II. Del servei de recollida d’animals 
- 

Article 20 
Qualsevol animal de companyia que circuli solt per les vies i els espais lliures públics o 
privats de concurrència pública sense anar conduït o acompanyat per una persona ha de ser 
recollit pels serveis municipals designats a l’efecte. 
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-  

Article 21 
La captura i el transport d’animals vagabunds, s’ha d’efectuar utilitzant tècniques i mitjans 
compatibles amb els imperatius biològics de l’espècie, en condicions higièniques impecables 
i amb garanties per a la seguretat de les persones en general i del personal encarregat 
d’aquests serveis en particular.  

- 

Article 22 
Es considera animal vagabund el que circuli per la via i/o els espais lliures públics o privats 
de concurrència pública sense anar conduït o acompanyat per una persona i que no dugui una 
identificació actualitzada del Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes 
Balears.  

Es considera animal abandonat el que circuli per la via i/o els espais lliures públics o privats 
de concurrència pública sense anar conduït o acompanyat per una persona, però amb 
identificació actualitzada del Registre d’identificació d’animals de companyia de les Illes 
Balears.  

- 

Article 23 
Els animals vagabunds han de ser retinguts durant quinze dies, comptats a partir de la data de 
la seva recollida, a l’objecte que puguin ser recuperats pels seus propietaris. Transcorregut 
aquest termini s’han d’oferir en adopció, durant un termini mínim de sis dies, o bé sacrificat. 

Els animals abandonats han de ser retinguts i els seus propietaris avisats per tal que en un 
termini de 8 dies, comptats a partir de la recepció de dita comunicació, pugin recuperar-los, 
amb l’abonament previ de les taxes corresponents. Si transcorregut aquest termini, l’animal 
no ha estat recollit pel propietari es podrà oferir en adopció o es sacrificarà, a partir del sisè 
dia comptat des de l’acabament del termini anterior. 

- 

Article 24 

Les relacions de cans internats a la Canera Municipal s’ha de publicar, periòdicament, al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. S’hi ha de fer constar l’espècie, la raça, els senyals 
somàtics d’identificació i la resta de circumstàncies que es considerin convenients per al 
coneixement dels seus possibles propietaris o posseïdors i el públic en general interessat en 
la seva possible adopció. 

- 

CAPITOL III. Del dipòsit i l’adopció d’animals 
- 

Article 25 
Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia que no desitgin continuar tenint-los 
s’han d’ajustar al que disposa l’article 8 d’aquesta Ordenança. 

- 
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Article 26 
A les oficines municipals hi ha d’haver un registre de sol·licituds d’animals de companyia en 
adopció, en el qual ha de figurar el nom, el domicili i el telèfon del sol·licitant, així com les 
característiques de l’animal sol·licitat, es a dir, espècie, raça, grandària, sexe i aptitud. 

La persona que adopti un animal s’ha de seleccionar per estricte ordre d’inscripció a 
l’esmentat registre, llevat que, qui trobi l’animal tingui interès per adoptar-lo. En aquest 
supòsit passa a ser el primer sol·licitant. 

En el moment de lliurar l’animal, el nou propietari ha d’abonar les taxes corresponents de 
tractament i/o vacunació obligatòries, identificació de l’animal, inscripció al cens, etc. Al 
mateix temps, ha de firmar el document que especifica el caire provisional de l’adopció, la 
qual esdevé definitiva als dos mesos de la tinença de l’animal. Durant aquest període de 
temps es poden realitzar inspeccions per comprovar les condicions higièniques i sanitàries, 
de l’allotjament i del benestar de l’animal. 

- 

CAPITOL IV. Del sacrifici d’animals i de la recollida i l’eliminació dels seus cadàvers i 
les seves restes 
- 

Article 27 
Com a norma general, el sacrifici per eutanàsia dels animals de companyia ha d’anar precedit 
de document acreditatiu que el propietari de l’animal es responsabilitza de l’acte.  

- 

Article 28 
Correspon als serveis municipals, la recollida de cadàvers i restes d’animals de companyia, 
bé per iniciativa pròpia o a instància de particulars. Aquesta recollida s’ha d’efectuar en tot 
cas en bosses o recipients precintats, previ abonament de les taxes municipals. 

Els qui tinguin coneixement de l’existència d’un cadàver o restes d’animals ho han de 
comunicar personalment o telefònicament a l’Ajuntament o a la Policia Local i facilitar les 
dades necessàries per a la seva localització i recollida de forma immediata. 

- 

TITOL VI. De la tinença d’animals potencialment perillosos 
- 

Article 29 
Es consideren animals potencialment perillosos a efectes d’aquesta Ordenança, i d’acord 
amb l’article 2 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos: 

Els que pertanyen a la fauna salvatge, i són utilitzats com animals domèstics o de companyia, 
amb independència de la seva agressivitat, i corresponen a espècies o races que tenen 
capacitat de causar la mort o lesions a persones o  a altres animals i mals a les coses. 

També tenen la qualificació de potencialment perillosos, els animals domèstics o de 
companyia que reglamentàriament se determinen, en particular, els que pertanyen a l’espècie 
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canina, inclosos dins una tipologia racial, que pel seu caràcter agressiu, grandària, o potència 
de mandíbula tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i 
danys a les coses. 

En particular, els cans que pertanyen a les races relacionades a l’annex I del Reial Decret 
287/2002 de 22 de març per el que se desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
la tinença d’animals potencialment perillosos: 

Pitbull terrier 

Staffordshire bull terrier 

American staffordshire terrier 

Rottweiller 

Dogo argentí 

Fila brasiler 

Tosa inu 

Akita inu 

En general els cans que tenen totes o la majoria de les característiques detallades a l’annex II 
del Reial Decret abans esmentat. 

- 

Article 30 
Tota persona que vulgui ser propietària d’un animal potencialment perillós, haurà de 
sol·licitar prèviament una llicència.  

L’obtenció d’una llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos originarà una 
taxa municipal. La quantia  quedarà fixada a la corresponent Ordenança Fiscal. 

- 

Article 31 

El Batle de la Corporació serà el competent per poder atorgar les llicències per la tinença 
d’animals potencialment perillosos, en compliment de l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

- 

Article 32 
Per obtenir la Llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos es necessari 
acreditar els següents requisits: 

Ser major d’edat. 

No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i 
la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic,  així com no haver estat 
privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. 

Certificat d’aptitud psicològica i física. 

Acreditar que s’ha formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
que puguin ser causats pels seus animals, per una quantia mínima de 120.000 euros. 
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No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions 
accessòries de les recollides a l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre. 

- 

Article 33 
La Llicència tindrà un període de duració de cinc anys, renovable per períodes successius de 
igual duració i pel mateix procediment. 

La Llicencia perdrà la vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir amb els 
requisits necessaris pel qual se li va concedir. 

- 

Article 34 
El titular de la Llicència d’Animals Potencialment Perillosos té la obligació de sol·licitar la 
inscripció en el Registre municipal dins els quinze dies següents a la data  que se va obtenir 
la corresponent llicència, devent aportar: 

Les dades de la persona propietària de l’animal 

Les característiques de l’animal 

El lloc habitual de residència de l’animal 

- 

TITOL VII. De les infraccions i les sancions 
- 

Article 35 

Les accions i/o les omissions que infringeixin el que preveu aquesta Ordenança generen 
responsabilitat de naturalesa administrativa, sense perjudici de l’exigible a la via penal, civil 
o d’un altre ordre en què puguin incórrer. 

 Les infraccions es classifiquen  en lleus, greus i molt greus. 

- 

CAPITOL I. De les infraccions i les sancions per la protecció dels animals que viuen a 
l’entorn humà 
- 

Article 36 
Tindran la consideració de lleus: 

Les descrites com a tals a l’article 91.1 del Decret 56/1994, de 13 de maig, de la Comunitat 
de les Illes Balears, o normativa que el substitueixi.  

L’incompliment de l’article 14 i demés disposicions aquesta Ordenança, en el cas que no es 
prevegin a la legislació de la CAIB, ni es tipifiquin com a greus o mot greus en aquesta 
Ordenança. 

- 

Article 37 
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Tindran la consideració de greus: 

Les descrites com a tals a l’article 91.1 del Decret 56/1994, de 13 de maig, de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, o normativa que el substitueixi. 

1. Les infraccions descrites a l’apartat b de l’article anterior quan hi concorri l’agreujant de 
reincidència. 

2. Per raons de salut pública, les deposicions o dejeccions dels animals de companyia en 
àrees recreatives, d’estada o joc de la població infantil. 

 3. Les tipificades a l’article 17 d’aquesta Ordenança. 

- 

Article 38 
Tindran la consideració de molt greus: 

a) Les descrites com a tals a l’article 91.3 del Decret 56/1994, de 13 de maig, de la 
Comunitat de les Illes Balears, o normativa que el substitueixi. 

Les infraccions descrites a l’apartat b de l’article anterior quan hi concorri l’agreujant de 
reincidència. 

- 

Article 39 
Les infraccions seran sancionades amb multes de 60  a 300 euros  les faltes lleus, 301 a 1.500 
euros les faltes greus, i de 1.501 a 15.025 euros les faltes molt greus. 

Per graduar les sancions hom s’ha d’ajustar, en funció de la tipificació de les infraccions, als 
criteris establerts per l’article 92.2 del Decret 56/1994, de 13 de maig de la CAIB, o 
normativa que el substitueixi i al Reglament del règim jurídic municipal del procediment 
general de sancions. 

- 

CAPITOL II. De les infraccions i les sancions per la tinença d’animals considerats 
potencialment perillosos. 
- 

Article 40 

Tindran la consideració de infraccions lleus  les descrites a l’article 13.4 de la Llei 50/1999, 
de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment 
Perillosos, i per qualsevol altra normativa que la substitueixi o complementi. 

- 

Article 41 

Tindran la consideració de infraccions greus  les descrites a l’article 13.2 de la Llei 50/1999, 
de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment 
Perillosos, i per qualsevol altre normativa que la substitueixi o complementi. 

Les infraccions descrites a l’article anterior quan hi concorri l’agreujant de reincidència. 

- 
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Article 42 
Tindran la consideració de infraccions molt greus les descrites a l’article 13.1 de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i per qualsevol altre normativa que la substitueixi o complementi. 

Les infraccions descrites a  l’article anterior quan hi concorri l’agreujant de reincidència. 

- 

Article 43 
Les infraccions tipificades als articles abans esmentats, seran sancionades amb les següents 
multes: 

Infraccions lleus, de 150 fins a 300 euros. 

Infraccions greus, de 301 fins a 2.405 euros. 

- Infraccions molt greus, de 2.406 fins a 15.025 euros, totes elles, d’acord amb l’article 
13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 
d’Animals Potencialment Perillosos, i per qualsevol altre normativa que la 
substitueixi o complementi. 

- 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
- 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.  
Per la presència i circulació de cans potencialment perillosos per espais públics, serà 
obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de 2 metres de llargària, així com un 
morral homologat i adequat per la seva raça. 

- 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.  

El procediment de sancions s’ajustarà als principis de la potestat per sancionar continguts de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, així com al Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, sense 
perjudici de les normes autonòmiques i municipals que siguin d’aplicació. 

- 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA 
A partir de l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta Ordenança les persones 
propietàries o que tinguin animals potencialment perillosos disposaran d’un termini de dos 
mesos, per la sol·licitud de la llicència. 

DISPOSICIONS FINALS 
- 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.  
En tot el que no preveu aquesta Ordenança hom s’ha d’ajustar al que disposa la normativa de 
règim local, d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de protecció d’animals que 
viuen a l’entorn humà i qualssevol altres disposicions de caràcter general, autonòmic i/o 
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municipal que hi resultin d’aplicació, el 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, i la Llei 50/99 de 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i per el Reial Decret 278/02, de 22 de 
març, que desenvolupa l’esmentada Llei. 

- 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.  
Queden derogades les normes municipals d’igual o inferior rang que s’oposin a aquesta 
Ordenança, i expressament l’Ordenança sobre el cens caní al Terme Municipal d’Andratx, 
aprovat per el Ple de la Corporació en sessió de dia 29 de Juliol de 1994. 

- 

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA.  
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

 - 
Aprovada del Ple de la Corporació Municipal reunit en sessió ordinària dia 26 de gener de 
2006. 

Informació Pública BOIB, núm. 20 de 09-02-2006. 

Publicació text BOIB, núm. 45 de 30-03-2006. 
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