ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSERCIÓ
DELS ANIMALS DE COMPANYIA A
LA SOCIETAT URBANA
TÍTOL PRELIMINAR
Article únic.
Per tal d'assegurar el permanent desenvolupament d'aquesta Ordenança i els fins que persegueix,
l'Administració Municipal n'impulsarà l'estudi i aprofundiment, sobre les següents idees bàsiques o
línies mestres:
● Coneixement, prevenció i control de les malalties comunes a l'home i als animals de
companyia.
● Desenvolupament de tècniques epidemiològiques. A aquests efectes, els facultatius,
consultoris, clíniques, etc. que en l'exercici de la seva professió tenguessin
coneixement de l'existència de focus o casos de zoonosis transmissibles a l'home,
hauran de comunicar ho inexcusablement i immediata als serveis de sanitat veterinària
municipal o, alternativament, al departament corresponent de l'ens autonòmic.
● Estadística i qualificació de les poblacions d'animals de companyia, amb referència
especial a les canines i felines.
● Definició dels vectors de les entitats nosològiques més freqüents i vies de contagi.
● Índexs de mortalitat i morbilitat d'aquestes entitats.
● Especial atenció a l'estudi de les malalties i mesures profilàctiques, pròpies de les
dones i nins, i relacionades amb la convivència d'aquests animals.
● Estudi i desenvolupament de campanyes d'informació i divulgació, apel·lant a la
utilització dels distints mitjans de comunicació social.
● Potenciació de la col·laboració amb els organismes dependents de l'Administració
Central, Autonòmica i Institucional competents en matèria de sanitat, per tal de
propiciar un continuat transvasament d'informació i una eficaç cooperació a l'àrea dels
serveis que emanen de la present Ordenança.

TÍTOL I. OBJECTE
Article 1.
La present Ordenança té per objecte la regulació de la inserció harmònica dels animals de
companyia en la societat urbana i la de les activitats comercials, industrials, professionals i de
serveis relacionades amb aquests, al marc de les competències i obligacions municipals.
Article 2.
Es consideren animals de companyia, als efectes de la present Ordenança, els domèstics que
convisquin o estiguin destinats a conviure amb l'home, no lucrativament.
Article 3.
Correspon a la Comissió de Govern el desenrotllament i gestió administrativa, respectivament, del
contingut de la present Ordenança.

TÍTOL II: DE LES ACTIVITATS RELACIONADES AMB ELS ANIMALS
CAPÍTOL I: DE LES LLICÈNCIES
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Article 4.
Constitueixen activitats comercials, industrials, professionals i de serveis subjectes a la present
Ordenança, les següents:
● Vivers d'animals de companyia.
● Guarderies per aquests.
● Comerços dedicats a la seva compra venda.
● Serveis de poliment en general.
● Consultoris i clíniques d'animals de companyia.
● Hospitals destinats a aquests.
● Exposicions, exhibicions i concursos.
● Societats protectores d'Animals i Plantes.
● Cementiris d'animals.
● Qualsevol altres activitats anàlogues o que alternin l'exercici d'algunes de les
anteriorment ressenyades.
Article 5.
Per a la instal·lació inicial de la totalitat de les activitats enumerades a l'article anterior s'haurà de
presentar una declaració responsable, subscrita per l'interessat en la que manifesti, sota la seva
responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de
la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el
període de temps inherent a l'activitat.

CAPÍTOL II: CONDICIONS GENERALS DELS LOCALS I INSTAL LACIONS,
I EL SEU FUNCIONAMENT
Article 6.
Sense perjudici del que estableix el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i
Perilloses i d'altra normativa general y local aplicable en matèria de sanitat i higiene, seguretat,
prevenció d'incendis, protecció del medi ambient i tecnologia de la construcció, la totalitat
dels locals i instal·lacions destinades a les activitats a què fa referència l'article 4 de la present
Ordenança, hauran de reunir les condicions estructurals i de serveis següents, que els siguin
d'aplicació:
1r. La qualitat de les construccions i materials utilitzats, així com la projecció dels locals i
instal·lacions, per tal de permetre una situació confortable per als animals de companyia i evitar
molèsties al veïnat, haurà d'assegurar:
a. Adequada ventilació.
b. Espai vital suficient en relació amb l'objecte de l'activitat, que possibiliti si escau la
pràctica de l'exercici físic dels animals.
c. Fàcil neteja i sanejament de locals i instal·lacions.
d. Il·luminació natural o artificial suficient en intensitat com per a permetre les operacions
de neteja, observació, distribució d'aliments i qualssevol altres pròpies de l'activitat.
e. La permanència dels animals als locals o establiments impedint el risc de fugues.
f. Les mesures d'insonorització adequades, per tal d'evitar la contaminació ambiental per
renous, en especial als establiments que hagin d'albergar permanentment animals de
companyia.
2n. Les parets i sols han de ser impermeables i de fàcil neteja. La impermeabilització de les
primeres ha d'assolir una altura mínima d'un metre.
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La unió entre els sòls i paràmetres verticals serà de perfil còncau.
3r. Les dependències que alberguin permanentment animals de companyia, entenent com a
tals aquelles en què es prevegi la seva possible ocupació de forma ininterrompuda hauran de
disposar d'aigua corrent subministrada a pressió mínima de 4 atmosferes amb punts de sortida
suficientment diversificats per tal d'assegurar ne l'abast a la totalitat de la superfície d'aquestes
dependències, amb el fi de possibilitar ne la neteja.
4t. En funció de la capacitat de treball programat, s'instal·larà un nombre adequat de
nínxols, gàbies o habitacles modulats individuals en què romandran els animals perquè no es
produeixin agressions entre ells.
L'espai, cobert o no, gàbia o qualsevol tipus d'habitacle, tant fix com mòbil, que hagi de servir
d'allotjament per a cans, serà d'alçada suficient perquè aquest puguin romandre a l'estació amb el
cap i coll drets i tenir l'amplària necessària per a permetre'ls donar la volta còmodament sobre ells
mateixos.
Els habitacles tancats destinats a l'alberg de moixos tendran, com a mínim, una superfície d'un
metre quadrat i una altura de 50 cm.
Els corresponents a altres animals de companyia seran els adequats a cada espècie, per tal de
permetre hi la seva còmoda permanència.
La comunicació amb les dependències d'alberg dels animals s'efectuarà, per raons de seguretat,
mitjançant dues portes entre les quals existirà un espai lliure. El sentit de l'obertura d'aquestes serà
de fora cap a dins.
La totalitat dels sols de les dependències a què fan referència els paràgrafs anteriors, estaran dotats
de drenatge adequat i/o sistema d'evacuació d'aigües residuals, amb el fi de mantenir les condicions
de neteja i sequedat necessàries, connectat a les xarxes de clavegueram sanitari o, si escau, a fossa
sèptica ajustada a la normativa d'aplicació.
Amb excepció de les activitats compreses a la Secció 7ª, Capítol III del present Títol, queda
prohibida la utilització d'instal lacions provisionals per habitacles d'animals de companyia.
Als allotjaments col lectius, el nombre d'animals dipositats estarà en relació amb la possibilitat de
donar compliment al que estableix el apartat primer del present article.
5è.Els establiments destinats a rebre i allotjar animals de companyia, amb caràcter de
permanència, disposaran d'un espai habilitat per a l'aïllament d'aquells qui presentin evidència
clínica de patir malaltia infecto contagiosa o parasitària.
6è. El personal que presti els seus serveis en les activitats objecte de la present regulació,
disposaran de serveis sanitaris, vestuaris i/o taquilles, robes de treball i d'altres serveis prescrits per
la normativa en matèria d'higiene i seguretat en el treball.
Article 7.
Les activitats a què es refereix l'article 4t de la present Ordenança, hauran d'observar les següents
condicions de funcionament:
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1r. La totalitat dels animals allotjats haurà de disposar de l'adequat material per als llits
que, necessàriament, es col locaran sobre una superfície que els aïlli del sòl.
2n. Els llits i excrements que s'hi dipositin es retiraran almenys, dues vegades al dia. No
hauran d'estar en cap moment banyats per dejeccions líquides. Els excrements dipositats en àrees
d'exercici es retiraran, com a mínim, un cop al dia.
3r. Cada compartiment en què s'allotgi un animal de companyia haurà de disposar d'un
recipient de neteja fàcil, per tal d'assegurar suficient subministrament d'aigua potable durant tot el
dia. Les menjades es distribuiran en plat o recipient que no tenguin abonyegadures o anfructuasitats
i siguin, per tant, de neteja fàcil.
4t. La recollida de fems i residus es farà mitjançant dipòsits o contenidors de tancament
hermètic, per a impedir-hi l'accés d'insectes i rates.
La seva evacuació i posterior eliminació s'efectuarà d'acord amb el que estableix l'Ordenança
Municipal de Neteja
Els cadàvers d'animals es dipositaran en un departament o recipient/contenidor de capacitat
suficient i hermètic, tot esperant el seu trasllat ulterior a centres d'eliminació autoritzats.
5è. Es procedirà a la neteja dels locals i instal lacions amb la periodicitat necessària per
assegurar les adequades condicions higièniques. En tot cas, el albergs, gàbies i d'altres habitacles
seran minuciosament netejats, desinfectats i desinsectats immediatament després de cada
desallotjament.
Així mateix, es procedirà a la periòdica desratització, desinsectació i desinfecció de locals i
instal lacions en general. La documentació acreditativa del compliment d'aquesta obligació es
trobarà al local a disposició dels agents o funcionaris competents.
6è. Els productes destinats a l'alimentació dels animals allotjats s’emmagatzemaran de
manera que s'hi impedeixi l'accés de rates i insectes. La seva distribució per al consum es farà a
recipient de neteja fàcil i d'acord amb el pla de treball proposat a la memòria descriptiva.
7è. L'acceptació d'animals que, per qualsevol concepte i període de temps, hagin de ser
hostatjats, queda condicionada a la presentació pel propietari o que posseeixi certificació o tarja
sanitària que acrediti haver donat compliment, si escau, a la preceptiva vacunació contra la ràbia.
Així mateix, s'exigirà als propietaris o als que posseeixin cans que acreditin la seva inscripció al
corresponent Cens Caní Municipal.
8è. A cada una de les activitats ressenyades es disposarà d'un llibre registre específic,
conformement al que es disposi en cada cas, al següent Capítol.
9è. El personal que presti els seus serveis en aquestes activitats mantendrà les adequades
condicions d'higiene i neteja personals i haurà d'estar capacitat i especialitzat en relació amb els
treballs o serveis que tengui encomanats.
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CAPÍTOL III: CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Article 8.
Sense perjudici del compliments de les condicions generals establertes al Capítol anterior, les
activitats a què es refereix l'article 4 de la present Ordenança hauran de reunir les condicions
específiques que a continuació es detallen.
Quan a un mateix local o establiment s’alternin dues o més activitats quant al seu objectiu
principal, hi seran d'aplicació les condicions específiques establertes per a totes i cada una de les
activitats complementàries exercides o que hom pretengui exercir.

Secció 1ª. VIVERS D'ANIMALS DE COMPANYIA
Article 9.
Tendran la consideració de vivers d'animals de companyia els establiments que alberguin més de
cinc femelles de la mateixa espècie, la finalitat primordial de les quals sigui la producció i ulterior
comercialització de les cries.
No tendran la consideració de vivers les canilles, encara que el nombre de cusses que les
constitueixin sigui superior a cinc.
Article 10.
Els vivers d'animals de companyia hauran de reunir les següents condicions específiques:
1r. Disponibilitat dels adequats dispositius de calefacció per al manteniment de la
temperatura convenient a les dependències destinades al part i període de cria.
2n. Patis d'exercici per a cada ventrada amb superfície no inferior a 1m2 per quissó, al
supòsit de races de mida grossa; i de 50 cm2 per a races mitjanceres i petites.
Aquests parcs hauran de ser exteriors i preferentment orientats al sud.
3r. La distribució de cries s'ajustarà al que disposen els apartats 3r,4t,5è,6è de l'article 22è i
articles 24è i 25è de la present Ordenança.
4t. Donaran compliment al que estableix l'article 18è 4t de la present Ordenança.
Article 11.
Aquest establiments s'hauran de situar fora de nuclis de població agrupada i a una distància mínima
d'aquest de 500 mtrs. Aquesta separació podrà reduir se al supòsit que les mesures correctores
específiques adoptades siguin de tal casta que impedeixin la contaminació sonora ambiental.
Article 12.
Sense perjudici dels registres zootècnics de què puguin disposar aquests establiments, hauran
de dur un llibre registre de sortida d'animals amb especificació del destí de les cries que s'hi
produeixin. Aquests llibres seran a l'establiment i a disposició dels funcionaris i agents de l'autoritat
competents.
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Secció 2ª. GUARDERIES
Article 13.
Es consideren guarderies als efectes de la present Ordenança, els establiments que prestin, amb
caràcter primordial, el servei de recepció, allotjament, manutenció i cura d'animals de companyia,
per període de temps determinat i a compte dels seus propietaris o els que els posseeixin.
Article 14.
Aquestes activitats hauran de reunir les condicions següents:
1r. Cada ca albergat disposarà d'una àrea individual d'exercici, de 5 m2 com a mínim,
annexa a l'habitacle. Els sols d'aquests parcs estaran fabricats amb materials impermeables, de
neteja fàcil i amb una inclinació del 1% per a facilitar l'eliminació d'aigües residuals.
2n. Per a facilitar una major llibertat a aquests animals es disposarà de parcs generals
d'exercici, els sòls dels quals podran ésser naturals o de terra batuda, que seran usdefruitats pels
animals albergats, tos seguint un sistema rotatori. El nombre d'animals usdefruitaris d'aquestes
instal lacions, a cada torn, haurà de permetre'n el còmode i natural exercici en tal sentit, i
disposaran com a mínim d'un espai de 7 m2. de parc per animal.
3r. Les instal lacions de cuina per a la preparació dels aliments que s’hagin de
subministrar als animals albergats, disposarà d'aigua calenta, rentador, rebost i, al supòsit d'utilitzar
se aliments moridors, equipament frigorífic adequat i de capacitat suficient.
4t. A la porta, finestra o façanes se situarà un cartell indicador de la persona responsable de
la seguretat de les instal lacions o la seva custòdia, amb el seu nom, direcció i telèfon, visible des
de l'exterior, per tal que pugui ésser localitzada en qualsevol supòsit d'emergència o sinistre.
Aquest requisit no serà necessari en cas que l'activitat compti amb un servei permanent de
vigilància o control.
5è. Els animals que concorrin a aquests establiments hauran d'exhibir la certificació oficial
que acrediti haver estat vacunats contra la ràbia, amb una antelació mínima d'un més i màxima
d 'un any. Els majors de dos anys presentaran, a més, certificació en què consti el fet d'haver estat
vacunats contra la leptospirosi amb una anterioritat mínima de quinze dies i màxima d'un any. Pel
que fa als menors de dos anys, demostraran documentalment haver estat vacunats contra la
parvovirosi, hepatitis vírica i brom, en un període de temps no inferior a quinze dies i no superior a
un any.
Article 15.
Serà d'aplicació a aquests establiments el que disposa l'article 15è de la present Ordenança.
Article 16.
Cada establiment disposarà d'un llibre registre en què es farà constar, com a mínim, el nom
i domicili del propietari o que posseeixi l'animal albergat, raça i característiques somàtiques
d'identificació, data d'entrada i sortida (o previsió d'aquesta), així com dades de la persona
responsable amb la qual es pugui connectar en cas d'emergència o necessitat, quan aquesta
no coincideixi amb la del propietari o posseïdor; número de registre al Cens Caní Municipal i
d'identificació de la tarja sanitària canina, si escau. Aquests llibres seran a l'establiment a disposició
dels funcionaris i agents de l'autoritat competent.

Secció 3ª. COMPRA VENTA D'ANIMALS DE COMPANYIA
Article 17.
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S'inclouen en aquesta secció els establiments en què s'exerceix, com activitat principal, la compra
venta d'animals de companyia. Es podrà alternar amb la comercialització de complements per a la
tinença, circulació, alimentació, educació, ensinistrament, etc. d'aquests.
Article 18.
Aquestes activitats hauran de reunir les condicions específiques següents:
1r. Cap animal, inclosos ocells i peixos, no estarà exposat a l'acció de temperatura o llum
excessives.
Les vitrines, mostradors o gàbies en què es mostren les cries canines o felines, així com altres
espècies de fisiologisme anàleg, mantendran una temperatura constant no inferior als 18ºC, ni
superior als 25ºC. Aquells que alberguin animals de procedència tropical o de regions fredes es
mantendran en les temperatures ambientals que s'ajustin més a les seves necessitats específiques.
2n. Els habitacles que contenguin animals per a la seva exposició, estaran situats de tal
manera que el sòl d'aquests sigui perfectament visible.
Els habitacles en què s'exhibeixin els animals per a llur venda, hauran d'estar situats de tal manera
que aquests no puguin ésser molestats per altres animals o persones alienes a l'establiment.
Queda prohibida la seva col locació a una distància inferior a un metre de les portes d'accés a
l'establiment.
Quan se segueixi el procediment d'amuntegar habitacles, es prendran les mesures correctores
oportunes per impedir que els situats a plans superior puguin embrutir els que estan als plans
inferiors.
3r. El nombre d'animals que s'alberguin guardarà relació amb la superfície disponible o
amb la capacitat de l'habitacle o continent.
Per als peixos situats a recipients d'aigua no airejada, se n'utilitzaran 5 ltrs. per cada tres
centímetres de longitud d'animal albergat, exclosa la cua.
Als tancs degudament airejats es podrà mantenir una densitat de 6 cm. de longitud de peix, exclosa
la cua, per cada 5 ltrs.
Com a norma general i tret de disposició específica, s'haurà de menester una superfície útil per
albergar qualsevol tipus d'animal de l'ordre de 60 cm2. per cada Kg. de pes viu o fracció.
4t. Les espècies que hom pretengui comercialitzar i que per aquest motiu s'exposin a les
diferents seccions d'aquest establiments es faran en impecables condicions de salut.
Els exemplars de races mamíferes, estaran en bon estat de nutrició, la pell llisa, el pèl llustrós, la
mirada viva i l'expressió interessada pels estímuls ambientals.
Si es tracta d'espècies mamíferes, només podran posar se a la venda aquells exemplars que hagin
superat el període de lactància natural de 40 dies. Queda prohibida la comercialització d'aquelles
cries, el deslletament de les quals hagués estat avançat.
5è. Els animals objecte de compra venda seran entregats als compradors en caixes, gàbies o
recipients que ofereixin garanties de seguretat, higiene i situació còmoda.
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6è. A la porta, finestres o façana se situarà un cartell indicador de la persona responsable
del comerç i instal lacions, amb el seu nom, adreça i telèfon, visible des de l'exterior, per tal que
pugui ésser localitzada en qualsevol cas de sinistre o emergència. Aquest requisit no serà necessari
al supòsit que l'activitat compti amb un servei permanent de vigilància o control.
Article 19.
Cada establiment disposarà d'un llibre registre on consti, com a mínim: data d'entrada de l'animal,
la seva espècie, raça, edat i sexe, així com les dades d'identificació de la seva procedència. Al
supòsit de cans que no procedeixin directament de vivers industrials o particulars, es farà constar el
número de registre al Cens Caní Municipal i el d'identificació de la tarja sanitària canina, si escau.
Aquests llibres seran a l'establiment a disposició dels funcionaris i agents de l'autoritat competents.
Article 20.
Per tal de salvaguardar els interessos del comprador i el benestar de l'animal, el venedor de
qualsevol animal de companyia lliurarà al nou propietari un document, subscrit per ell, al qual es
farà constar:
Espècie, raça, varietat, sexe, edat i senyal somàtiques per a la seva identificació.
Nom i adreça del viver de procedència o de l'anterior propietari o posseïdor, si escau.
Pràctiques immunològiques a què hagués estat sotmès l'animal, acreditades per
certificació expedida per un facultatiu veterinari.
Pràctiques de desparasitització, si n'hi hagués hagudes.
Compromís formal de lliurament del document d’inscripció, si escau, de l'animal al llibre
d’Orígens de la Raça de la societat corresponent, si així s'hagués acordat al compromís de compra
venda.
Els cadells i les cries de les espècies felines, quan s'ofereixen a la venda i al supòsit que així ho
asseguri el venedor, hauran d'exhibir certificacions acreditatives de les pràctiques profilàctiques a
què haguessin estat sotmeses (parvovirosi, brom, hepatitis, leptospirosi), subscrites pel facultatiu
veterinari que hagués practicat les inoculacions.
Article 21.
Al document a què es refereix l'article anterior, es farà constar de forma clara i explícita el
compromís assumit pel venedor de resoldre la compra venda per evicció i sanejament, al supòsit
que l'animal durant el període de quinze dies següents al seu lliurament al comprador mostri
evidència clínica de patir alguna malaltia infecto contagiosa o parasitària, l'inici del període
d'incubació de la qual hagués estat anterior a aquella data, segons s'acrediti mitjançant certificació
subscrita per facultatiu veterinari.
Tendrà també la consideració de redhibitoris, aquells vicis, defectes o malformacions de caràcter
hereditari que pogués presentar l'animal objecte de la compra venda. Aquesta circumstància també
s'acreditarà mitjançant certificació expedida per facultatiu veterinari.
Als establiments a què es refereix la present secció, figurarà exposat a la vista del públic, el context
del present article.
Article 22.
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Queda prohibida la compra venda d'animals de companyia a les vies i espais lliures públics o
privats, de concurrència pública; així com a establiments no autoritzats Aquesta prohibició s'estén a
la seva exhibició a efectes de propaganda o publicitat, comercial o de qualsevol tipus.
Article 23.
Queda prohibida la comercialització d'animals no domèstics o domesticats, de perillositat potencial
reconeguda.

Secció 4ª. SERVEIS DE POLIMENT
Article 24.
S'integren en aquesta Secció els establiments, l'activitat principal dels quals consisteix en la
presentació dels serveis propis de la neteja, rentada, perruqueria i poliment general d'animals
de companyia. Es podrà alternar aquesta activitat amb la comercialització de productes propis
d'aquests serveis.
Article 25.
Aquests establiments hauran de reunir les següents condicions específiques:
1r. Disposar d'un equip per a l'escalfament d'aigua, per tal que pugui ésser subministrada a
la temperatura mínima de 41 º C.
2n. Disposar, així mateix, d'un sistema d'assecament ràpid, mitjançant aire calent o d'altre
procediment idoni, capaç de garantir la impossibilitat de produir cremades o estats de sufocament.
3r. La taula de treball on s’efectuïn les tasques de poliment disposarà d'un sistema de
seguretat que impedeixi que els animals pugin estrangular-se quan intentin botar en terra.

Secció 5ª. CONSULTORIS I CLINIQUES
Article 26.
S'integren en aquesta secció els establiments professionals destinats al diagnòstic i tractament
d'animals de companyia, propis de la professió veterinària, sense que els animals hi romanguin més
temps que el necessari per a la seva diagnosi o teràpia.
Article 27.
Les condicions específiques que han de reunir aquests establiments, són les següents:
1r. Subministrament d'aigua freda i calenta fins a una temperatura de 80ºC.
2n. Adopció de mesures correctores per a impedir la contaminació produïda per equips de
raigs X o qualsevol altres procedents d'aparells d'electro medicina.
3r. Equipament de sistemes de desodorització, mitjançant ozon i de desinfecció per
aconseguir un constant i eficaç lluita contra tota casta de paràsits externs.
4t. Disposició de sales de espera de l'amplària suficient per a impedir la permanència dels
propietaris o posseïdors d'animals, a la via pública, o elements comuns de finques o immobles.

Secció 6ª. HOSPITALS D'ANIMALS DE COMPANYIA
Article 28.
S'integren en aquesta Secció aquells establiments en què s'internin animals de companyia, amb
caràcter temporal i sota supervisió de professionals veterinaris, per al seu diagnòstic i tractament.
Article 29.
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Constitueixen condicions específiques d'aquests establiments els que es detallen a l'article 31è de la
present Ordenança.

Secció 7ª. CONCURSOS I EXHIBICIONS
Article 30.
S'integren en aquesta Secció les activitats, tant permanents com temporals, exercitades a llocs
tancats i a espais oberts, l'objecte de les quals es la realització de concursos, exposicions i
exhibicions d'animals de companyia.
Article 31.
Aquestes activitats estaran subjectes a les següents condicions específiques:
1r. Sigui quina sigui la importància i nivell de concurrència d'animals, s’haurà d'instal lar
un local d'infermeria, al qual es puguin atendre aquells animals que necessitin assistència
veterinària. Aquest servei estarà en mans de facultatiu veterinari i disposarà com a mínim d'equips
mèdico quirúrgics per a cirurgia menor, per tal de poder resoldre els casos d'emergència que
poguessin produir se.
L'esmentada infermeria comptarà amb una farmaciola bàsica en què figuraran, entre d'altres:
medicació anti xoc, hemostàtics, antiestamínics, analèptics, cardiorespiratoris, cardiotònics,
desinfectants d'acció tòpica, antitoxina tetànica, etc.
2n. L'empresa o entitat organitzadora haurà de preveure els serveis de neteja de les
instal lacions i/o espais durant la celebració de les activitats i procedir a una detallada desinfecció
un cop acabades aquestes.
3r. Quan es tractàs d'instal lacions a cel obert, s'hauran d'adoptar les mesures correctores
necessàries per evitar que les inclemències atmosfèriques puguin suposar algun perill per als
animals concurrents al certamen, exposició o exhibició.
Article 32.
Per a la concurrència a aquests concursos i exposicions, els cans hauran d'acreditar la seva
inscripció al Cens Caní Municipal corresponent, així com ésser en possessió de la tarja sanitària
canina. Així mateix, hauran d'acreditar el compliment del que estableix l'apartat 5è de l'article 18è
de la present Ordenança.
Article 33.
Sense perjudici de les llicències d'ocupació als supòsits que les activitats de la present Secció
es realitzin a les vies i espais lliures públics municipals els organitzadors hauran de posar en
coneixement de l'Autoritat Municipal amb un termini mínim de quinze dies d'antel lació, la
celebració del concurs exposició o exhibició, amb detall de lloc, objecte, dates i horaris, etc. així
com assegurat el compliment del que es disposa a la present Secció.

Secció 8ª. SOCIETATS PROTECTORES D'ANIMALS
Article 34.
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Queden integrades en aquesta Secció les associacions, els fins de les quals quedin dins el Patronat
Central per a la Protecció d'Animals i Plantes (R.D.11.4.1.928), i com a tals declarades d'utilitat
pública.
Article 35.
Les Societats Protectores d'Animals i Plantes ajustaran les seves activitats al que preveu la present
Ordenança, en allò que els fos d'aplicació, ateses les instal lacions de què disposin i els serveis
que prestin.

Secció 9ª. CEMENTERIS D'ANIMALS
Article 36.
S'integra en aquesta Secció la prestació de serveis d'enterrament de cadàvers i restes d'animals, a
particulars, a instal lacions i/o espais adequats, afectes a la titularitat de l'activitat, a títol onerós o
lucratiu.
1r. No podran ésser destinats a enterraments en Cementeri d'animals, els cadàvers de cans
que oferissin símptomes que indueixin sospita d'hidrofòbia amb anterioritat a la defunció. En
aquest cas, hauran de ser immediatament lliurats al Centre Sanitari Municipal.
Article 37.
Els cementeris d'animals hauran de reunir les condicions específiques següents:
1a. La seva situació, estructura i distribució d'espais utilitzats haurà de quedar
adequadament integrada a l'entorn urbanístic, sense alterar lo o degradar lo.
2a. L'enterrament s'efectuarà mitjançant la utilització de nínxols, sepultures, criptes o
elements semblants. Quan l'enterrament s’efectuí directament sobre la terra, el cadàver o resta es
dipositarà sobre un llit de cal viva, cobert per una capa del mateix material, que haurà d'estar, com
a mínim, a 65 cm. de la superfície.
3a. Haurà de disposar d'un dipòsit de cadàvers i restes que n'asseguri l'emmagatzament
higiènic, mitjançant l'exclusiva utilització de caixes de congelació o cambres frigorífiques per a la
seva conservació fins a l'enterrament. La capacitat d'aquests equipaments frigorífics serà adequada
al volum de serveis a prestar, o a la seva previsió raonable.
4a. A la sol licitud de llicència a què es refereix l'article 5 de la present Ordenança es farà
constar explícitament: sistemes d'enterrament adoptats, tipologia de les unitats destinades a aquest
fi, característica onerosa o lucrativa del servei.
5a. La col locació de làpides, inscripcions o padrons no estarà subjecta a llicència
municipal d'obres.

TÍTOL III: DE LA TINENÇA I CIRCULACIÓ D'ANIMALS DE
COMPANYIA
CAPÍTOL I: DE LA TINENÇA
Article 38.
La tinença d'animals de companyia a 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.
Article 39.
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Els cans que hagin de romandre la major part del dia als espais exteriors dels habitatges (galeries,
terrasses, etc.), disposaran d'un habitacle en què puguin arrecerar se de les inclemències del temps.
La seva construcció s'ajustarà a les regles de l'art; la seva altura haurà de permetre a l'animal
romandre a l'estació amb el coll i cap drets. La seva amplària estarà dimensionada de forma que
l'animal pugui donar àmpliament la volta sobre ell mateix.
La resta d'animals disposaran així mateix , al supòsit que romanguin en espais iguals,
d'allotjaments adequats a la seva espècie.
Article 40. Si els cans haguessin de romandre subjectes a espais annexos a l’habitatge (jardins,
etc.) la longitud del fermall no podrà ésser inferior a la mida resultant de multiplicar per tres la
pròpia longitud del ca, presa des del morros fins al naixement de la cua. L'extrem fix de l'element
de subjecció s'ancorarà a una distància de l'habitacle que no hi impedeixi el seu còmode i total
accés. Sempre que sigui possible i en relació a l'espai disponible la cadena de subjecció de
l'animal es disposarà de forma que pugui córrer al llarg d'un filferro de la major longitud aplicable,
convenientment tibat i subjectat, a un dels seus extrems, a les immediacions del seu habitacle.
A les finques rústiques que estiguin mancades de tanca o barrat, els cans estaran subjectes així com
s'indica al paràgraf anterior.
Article 41.
A la llar, el cans i moixos hauran de disposar del seu propi llit.
Article 42.
En tot cas, els propietaris o posseïdors d'animals de companyia adoptaran les mesures necessàries
perquè aquests animals no puguin acudir lliurement sense ésser hi aconduïts, a les vies i espais
lliures públics o propietats privades, o a les persones que hi circulin.
Article 43.
Els propietaris o posseïdors de cans que habitin a zones urbanes, residencials o de manifesta
densitat de població, seran responsables de la contaminació sonora ambiental que es produeix com
a conseqüència dels lladrucs, udols, meulos, etc.
Article 44.
Els propietaris posseïdors d'animals de companyia estan obligats a la diària neteja dels habitacles
d'aquests, així com dels espais oberts utilitzats per ells, tret del supòsit de finques rústiques i
jardins, i a la seva periòdica desinfecció.
Article 45.
Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia assumiran la responsabilitat d'assegurar el
seu accés permanent a l'aigua de beguda, alimentació adequada i suficient, i l'atenció higiènica
necessària per al seu manteniment en perfecte estat de salut. Incorreran en responsabilitat els qui
mantenguin animals assedegats, manifestament desnodrits per causes no patològiques, o en estat de
brutícia imputable a l'abandó i descurança a què estan sotmesos.
Els plats o recipients en què es serveixi aliment a cans i moixos, han de ser d'ús exclusiu per
aquest fi i la seva neteja s'ha d'efectuar separadament del parament i utillatge de cuina destinat a
l'alimentació humana. No han de tenir abonyegadures i anfractuositats que en dificultin la neteja.
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Els propietaris i posseïdors d'animals de companyia hauran de facilitar la possibilitat d'exercici físic
a aquests.
Article 46.
El tracte que rebin els animals de companyia serà regit, en tot cas, per criteris humanitaris. Per tant,
queda prohibit infligir mals tractes o sotmetre'ls a qualsevol tipus de crueltat, tant per part dels seus
propietaris o posseïdors, com de terceres persones, sigui quin sigui l'espècie o situació de l'animal.
La mateixa actitud s'observarà respecte d'animals d'espècies salvatges, domesticades o no, que es
mantenguin en captivitat.
Article 47.
Queda prohibit l’ús d'artilugis, lligams, collars o fermalls que, per produir los molèsties o danys
manifests, impedeixin la lliure marxa, carrera o exercici de qualsevol animal de companyia.
Article 48.
Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia que no vulguin continuar posseint los, hauran
de lliurar los al Centre Sanitari Municipal o a qualsevol de les entitats dedicades a la protecció
d'animals, legalment reconegudes, que accepti, voluntàriament, el seu lliurament. En ambdós casos
i quan es tracti d'espècies canines, s'acompanyaran el documents acreditatius de la seva inscripció
al Cens Caní Municipal i tarja sanitària corresponent, si escau. Queda prohibit l'abandonament de
qualsevol animal de companyia a les vies públiques i espais lliures públics, zones rurals, etc.
El mateix criteri s'observarà respecte d'espècies salvatges, domesticades o no, que romanguin en
captivitat.
Article 49.
Els cadàvers dels animals de companyia hauran de recollir-se a dipòsits, recipients o bosses
adequades de material impermeabilitzat, precintades o tancades, per al seu posterior trasllat al
Centre Sanitari Municipal, bé directament pel propietari o posseïdor de l'animal mort, o prèvia
sol licitud de recollida d'aquest, pels serveis dependents d'aquest Centre. Queda prohibit el seu
abandonament a descampats, llits de torrents, i d'altres espais públics o privats.
S'exceptuen de l'obligació del seu lliurament al Centre Sanitari Municipal, aquells cadàvers o restes
que hagin de ser enterrats a cementeris d'animals.
Article 50.
La tinença de cans destinats a guardar ramats s'ajustarà al que disposa el Ministeri d'Agricultura en
aquest sentit i al que s'estableix al present Títol.
Article 51.
Queda prohibida la tinença d'animals ferotges a habitatges urbans, així com a qualsevol altres
locals que no tenguin les degudes condicions de seguretat acreditades prèviament i fefaent pels
serveis tècnics municipals competents, i autoritzada expressament per la Batlia.

CAPÍTOL III: DE LA CIRCULACIÓ
Article 52.
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Els cans que circulin per les vies i espais lliures públics o privats, ho hauran de fer subjectes
mitjançant corretges o cadenes i collar, provists del cordonet, placa o medalla del control sanitari i/
o de registre al Cens Caní Municipal, i conduïts per una persona.
En queden exceptuats, de circular subjectes, els animals de companyia que discorrin per espais
lliures en què la Batlia autoritzi expressament i dins els límits i en les condicions que es determinin
a cada cas , la llibertat de moviment d'aquest animals. Aquestes zones urbanes hauran d'estar
allunyades dels espais dedicats a jocs infantils i es recomanarà que se n'eviti l'accés.
Article 53.
El propietari o posseïdor d'animals de companyia que circulin per vies i espais lliures, públics o
privats, de concurrència pública, seran responsables dels danys físics i psíquics que ocasionin els
animals que es condueixin.
A aquest efecte, els cans de perillositat raonablement previsible o manifesta, hauran de dur
morral adequadament col locat i capaç d'impedir, per la seva idònia confecció, la producció
d'escarrinxades o mossegades, sota la responsabilitat absoluta del propietari o posseïdor.
L'ús de morral podrà ésser ordenat per la Batlia respecte d'un ca en concret. Així mateix, podrà
ésser ordenat l'ús de morral per l'Autoritat Municipal, quan les circumstàncies sanitàries ho
aconsellin, durant el període de temps en què subsisteixin aquestes circumstàncies, amb caràcter
general.
Article 54.
Queda prohibida la circulació per les vies i espais lliures públics, o privats de concurrència pública,
d'animals d'espècies salvatges, fins i tot domesticades, sense excepció.
Article 55.
L'entrada d'animals de companyia a locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzement,
transport o manipulació d'aliments queda prohibida.
Article 56.
Els amos d'establiments públics de l'àrea d'hosteleria i restauració, i allotjaments de tot tipus,
podran prohibir, segons el seu parer, l'entrada i estada d'animals de companyia als seus
establiments, sempre que aquesta producció figuri de forma expressa als seus accessos. Encara
que es conti amb la seva autorització, s'exigirà per a l'entrada de cans que aquests estiguin provists
de collar amb placa o medalla i cordonet si escau acreditatius de la seva matrícula al Cens Caní
Municipal, subjectes per corretja o cadena.
Article 57.
Queda prohibit l'accés d'animals de companyia a locals d'espectacles públics, culturals i esportius.
Article 58.
Durant l'època de banys, queda prohibit l'accés d'animals de companyia a les piscines públiques.
L'Autoritat Municipal podrà determinar els punts i les hores en què podran circular lliurement o
romandre els cans o d'altres animals de companyia sobre les platges del terme Municipal. Mentre
no s’estableixi aquesta determinació, es considera prohibida aquesta circulació o estada de forma
absoluta.
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Article 59.
Queda autoritzada la concurrència d'animals de companyia que reuneixin les condicions de l'article
56è de la present Ordenança als transports urbans col lectius de viatgers, fora de les hores de la
màxima ocupació.
Els titulars de llicències de servei urbà de transport en automòbils lleugers amb conductor,
en qualsevol de les seves categories, podran acceptar discrecionalment l'accés de viatgers
acompanyats d'animals de companyia.
Els que autoritzin permanentment l’accés d'aquests animals, ho hauran d'indicar mitjançant la
fixació d'un avís perfectament visible (calcomania, etc.). En aquest cas, l'Ajuntament podrà acordar
el cobrament d'un suplement.
En tot cas, els anomenats cans guies o pigalls utilitzats per persones invidents i en aquest sentit
degudament entrenats, tendran dret a accedir a aquest serveis, sense cap limitació, sigui quina sigui
la seva categoria.
Article 60.
Els titulars de comerços, industrials i serveis a què es refereixen els articles 59è, 60è, 61è i 62è de
la present Ordenança, seran corresponsables als supòsits d'infracció de les normes que en aquests
preceptes s'estableixin, quan hi consentissin o no adaptessin les mesures correctores pertinents. La
mateixa co-responsabilitat correspondrà als concessionaris de l'explotació de serveis a plat ges,
transports, etc. en relació amb el que estableixen, respectivament, els articles 62è i 63è de la present
Ordenança.
Article 61.
Queda prohibit l'ús d'animals de companyia com element essencial o com a mitjà de reclam o
complement d'una activitat autoritzada, a les vies i espais lliures públics.
Article 62.
Els animals de companyia que circulin amb vehicles hauran de romandre subjectes de tal manera
que, amb els seus moviments, no puguin distreure el conductor, impedir la seva capacitat de
maniobra i visibilitat. La seva permanència al vehicle haurà de reunir les condicions establertes
al paràgraf segon de l'apartat 4t de l'article 10è de la present Ordenança i disposar de ventilació
suficient per evitar efectes de sufocació en general i cops de calor a l'estiu.
Article 63.
Els cans que circulin per espais oberts en què s'apreciï o de què se sospiti la proximitat de bèsties
d'abast o aviram, s'hauran de mantenir subjectes i el seu propietari o posseïdor haurà d'impedir que
tresquin prop d'aquests.
Article 64.
Quan les circumstàncies sanitàries ho aconsellin, es podrà disposar que els cans, moixos i
d'altres espècies totes o algunes romanguin tancades sota responsabilitat dels seus propietaris o
posseïdors. Si incomplissin aquesta norma, i sense perjudici de la sanció que correspongui, els
animals que sotmesos a aquest tancament circulin per les vies i espais lliures públics o privats de
concurrència pública, seran considerats vagabunds.
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Article 65.
Queda prohibit l'abandonament d'excrements que puguin produir els cans a les vies i espais lliures
públics o privats de concurrència pública. Els propietaris o posseïdors hauran de procedir sota
la seva exclusiva responsabilitat a recollir los mitjançant artilugis o embolcalls adequats que
prèviament hauran de portar. El compliment de tot això serà comprovat pels agents de l'autoritat
municipal i funcionaris competents per tal de depositar los als contenidors o recipients de residus
sòlids autoritzats per l'Ordenança Municipal de Neteja, o si són embolcalls petits als embornals,
per a la seva eliminació.

TÍTOL IV: DE LA LLUITA CONTRA LA RABIA
Article 66.
Els propietaris o posseïdors de cans estan obligats a la vacunació antiràbica, amb caràcter anual i a
partir dels tres mesos d'edat.
Quan siguin objecte de trasllat, els moixos domèstics majors de tres mesos seran, així mateix,
vacunats contra la ràbia -si prèviament no ho estiguessin i provists de la documentació sanitària
corresponent (collar provist de xapa o placa numerada). També és d’aplicació als cans.
La vacunació antiràbica generarà el lliurament de la corresponent tarja sanitària i placa o xapa
d'identificació.
Els Serveis Veterinaris Municipals, en acabar la campanya anual de vacunació antiràbica, lliuraran
les fitxes/targes corresponents tant si procedeixen de la vacunació efectuada a través dels serveis
oficials com de facultatius privats a l'Oficina del Cens Caní Municipal, amb finalitats censals i
tributàries.
Article 67.
Els centres assistencials, hospitalaris, urgències mèdiques, cases de socors, facultatius, etc.
que procurin assistència mèdica o quirúrgica a persones que presentin lesions produïdes per
mossegades o rapinyades d'animals, de companyia o salvatges, domesticats o no, hauran de
comunicar el corresponent comunicat de lesions a la Policia Local, amb caràcter urgent, en
què constin les dades personals del lesionat i aquelles altres que permetin la identificació i/o
localització de l'animal causant de la lesió, així com el seu propietari o posseïdor.
Tota persona que sofreixi aquestes lesions, tant si acudeix o no atesa l’escassa entitat d'aquestes
en demanda d'assistència mèdica, haurà de comunicar amb tota urgència -personalment o telefònica
aquesta circumstància a la Policia Local, fent constar la seva identitat i domicili, així com les dades
que permetin la identificació i/o localització de l'animal causant de la lesió.
Els propietaris o posseïdors d'animals que hagin causat lesió, tant a ells mateixos com a tercers,
estan obligats a facilitar les dades corresponents a l'animal agressor, tant a les persona agredida
a instància seva o dels seus representants legals, o a iniciativa pròpia com a les autoritats
que ho sol·licitin i, en tot cas, donar compte a la Policia Local d'aquesta circumstància i amb
independència de la possible denúncia formulada d'acord amb els paràgrafs anteriors, amb
indicació dels detalls de l'agressió, persona agredida, etc.
Article 68.
La Policia Local notificarà al propietari posseïdor de l'animal causant de la lesió, a cada cas, la
rapidesa dels serveis veterinaris municipals encarregats del seu reconeixement clínic. A més,
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l'advertirà de l'obligació de facilitar la tasca a aquests facultatius i de l'inexcusable compromís de
mantenir segrestat l'animal al seu propi domicili o a guarderia autoritzada d'acord amb la present
Ordenança des de la data en què causà la lesió i al llarg del període d'observació reglamentària.
Article 69.
El període d'observació reglamentària es perllongarà catorze dies, al llarg dels quals el veterinari
encarregat del servei practicarà dos reconeixements com més espaiats millor per tal de posar en
evidència qualsevol quadre d'encefalopatia que pogués induir sospita de ràbia. Si es produís aquest
supòsit es donarà per acabada l’observació domiciliaria i s’ingressarà immediatament l'animal
sospitós al Centre Sanitari Municipal, per tal de continuar hi un detallat i més segur procés de
control sanitari.
Article 70.
En tot cas i qualsevol moment, el propietari o posseïdor de l'animal causant d'una lesió podrà optar
per la utilització dels serveis del Centre Sanitari Municipal, ingressant hi l'animal durant el període
d'observació reglamentari. Haurà de donar compte d'aquest ingrés a la Policia Local o als Serveis
de Sanitat Veterinària Municipal, si aquests haguessin practicat el primer reconeixement a què es
refereix l'article 73 que antecedeix. En aquest darrer cas, s'adjuntarà certificació acreditativa de
pràctica i resultat d'aquest reconeixement.
Article 71.
El propietari o posseïdor de l'animal cau sant d'una lesió n'esdevé responsable del dipòsit al seu
propi domicili i durant el període d'observació reglamentària. Haurà de comunicar als serveis
municipals de sanitat veterinària qualsevol incidència que el pogués afectar (mort, lesions, pèrdua,
malaltia, etc.) immediatament. Tot això, sense perjudici de quedar rellevat d'aquesta responsabilitat
al supòsit d'acollir se al que s'estableix a l'article anterior. Al supòsit que l'animal no hagués estat
sotmès al primer dels reconeixements facultatius, aquestes comunicacions s'adreçaran a la Policia
Municipal.
Article 72.
Atès que la conducta mèdica a seguir respecte de la persona lesionada depèn de l'estat sanitari
o incidències clíniques que puguin afectar l'animal sospitós, durant el període d'observació, els
propietaris o posseïdors d'animals causants de lesions incorreran en responsabilitat als següents
supòsits:
a) Fuga o pèrdua de l'animal sotmès a la seva custòdia durant el període d'observació
reglamentària, quan hi concorregués frau, culpa o qualsevol tipus de negligència.
b) Matar l'animal causant de lesions, durant l'esmentat període d'observació.
c) Fer desaparèixer el cadàver de l'animal, sigui quina sigui la causa de la seva mort.
d) Ocultació de l'animal o qualsevol tipus d'entorpiment de l'actuació administrativa
(veterinària, policial, etc.).
Article 73.
Els reconeixements clínics dels serveis municipals de sanitat veterinària a l'animal causant de
lesions, generaran les corresponents certificacions acreditatives de la pràctica i resultats d'aquests,
de les quals inexcusablement es lliurarà còpia o remetrà exemplar al propietari o posseïdor de
l'animal i a la persona lesionada, perquè en tot moment tenguin coneixement de l'estat sanitari de
l'animal causant de la lesió.
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TÍTOL V: DELS SERVEIS MUNICIPAL
CAPÍTOL I: DEL CENS CANÍ MUNICIPAL
Article 74.
Els propietaris o posseïdors de cans estan obligats a inscriure’ls al Cens Municipal, habilitat amb
aquesta finalitat, dins el termini d'un mes comptat des de la data de la seva adquisició o possessió.
Article 75.
Les baixes per mort o desaparició d'aquests animals hauran de ser comunicades pels seus
propietaris o posseïdors a l'Oficina del Cens Caní Municipal en el termini de deu dies comptats
des de la data en què aquestes circumstàncies s'esdevingueren. Hi adjuntarà amb aquesta finalitat,
la documentació acreditativa de la identificació censal de l'animal i tarja sanitària, si escau. La
mateixa obligació i termini afectarà els qui, essent propietaris o posseïdors de cans, canviïn el seu
domicili o transfereixen la possessió de l'animal.
Article 76.
Correspon al Centre Sanitari Municipal la formalització de l'esmentat Cens i la gestió de l'oficina
corresponent. L'Administració Municipal arbitrarà, a cada cas i moment, el sistema acreditatiu més
convenient de la inscripció censal.
Article 77.
La inscripció inicial al Cens Caní Municipal, així com les rectificacions d'acord amb el que disposa
l'article 79è que antecedeix, podrà efectuar se mitjançant alguns dels conductes següents:
a) Directament, a l'Oficina del Cens Caní (Registre General de l'Ajuntament).
b) Als establiments de compra venda d'animals a què es refereix l'article 4t de la present
Ordenança, a l'hora de formalitzar el corresponent contracte.
c) Als vivers que s'esmenten a l'article 4t, tant en relació amb la titulació de l'animal pel
mateix criador, com respecte del possible adquirent.
d) Societats Protectores d'animals dipositats a les seves instal lacions, amb caràcter
obligatori.
e) Al Centre Sanitari Municipal.
L'Oficina del Cens Caní Municipal procedirà a la recollida periòdica de les inscripcions que s'hagin
format utilitzant els conductes descrits als apartats b),c) i d) que antecedeixen.
Article 78.
L'Administració Municipal procedirà a la inscripció d'ofici al Cens Caní Municipal de tots aquells
cans dels quals sense figurar hi existeixi constància de la seva tinença i de la persona propietària o
posseïdora, amb alguns del següents medis:
a) Expedició de tarja sanitària canina com a conseqüència d'haver sotmès l'animal a
vacunació antiràbica.
b) Llibres registre a què es refereixen els articles 16è, 20è i 23è de la present Ordenança.
c) Inscripció a certàmens, exposicions, concursos i exhibicions a què es refereix la secció
7ª del Capítol III, Títol II de la Present Ordenança.
d) La utilització de serveis propis del Centre Municipal.
e) La mateixa circumstància referida als prestats per les Societats Protectores d'Animals i
Plantes, legalment reconegudes.
f) Qualsevol altres dades fiables comprovades per l'Administració Municipal, com a
conseqüència de la seva funció inspectora i fiscalitzadora.
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D'aquesta inscripció, se'n donarà trasllat al titular perquè al termini de deu dies al
cregui procedent, tant pel que fa a la inscripció com a les dades que s'hi ressenyin.

legui tot quant

CAPÍTOL II: DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS VAGABUNDS
Article 79.
Es consideraran vagabunds els cans en què concorri alguna de les circumstàncies següents:
Que no tengui amo conegut, domicili, ni estigui censat.
- Que circuli per les vies i espais lliures públics o privats de concurrència pública, sense
ésser conduït per persona, encara que estigui provist de collar amb placa, medalla o xapa
d'identificació. No tendrà, tanmateix, la consideració de ca vagabund aquell que camini vora el seu
amo o posseïdor, provist de collar i amb la medalla o placa que permeti la seva identificació,
malgrat que circumstancialment no sigui conduït per corretja o cadena.
Article 80.
Els cans qualificats com a vagabunds seran recollits pels serveis dependents del Centre Sanitari
Municipal.
La mateixa actuació s'observarà respecte de qualsevol tipus d'animal de companyia que circuli
per les vies i espais lliures públics o privats de concurrència pública sense ésser conduït per una
persona; així com respecte dels animals salvatges domesticats o no en qualsevol cas.
Article 81.
La captura i transport d'animals vagabunds, que serà presidida per criteris humanitaris, s'efectuarà
mitjançant la utilització de 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.
El servei serà prestat pel Centre Sanitari Municipal i estarà a càrrec de personal capacitat i
especialitzat.
Quan sigui necessari, per raons sanitàries, podrà ordenar se la intensificació de la recollida de cans
o d'altres animals vagabunds, a zones i èpoques determinades, fins i tot mitjançant la contractació
de serveis supletoris amb aquesta finalitat.
Article 82.
Els cans vagabunds dipositats al Centre Sanitari Municipal que presentin evidència clínica de patir
hidrofòbia, malaltia infectocontagiosa o parasitària, malformacions congènites o no, perillositat
manifesta o qualsevol circumstància anàloga, segons el parer de la direcció facultativa del servei,
seran sotmesos a un període de retenció de tres dies, durant el qual podrà ésser retirat per la persona
que acrediti ésser-ne el propietari o posseïdor.
Si el motiu de la recollida fos la manca de placa o medalla d'identificació, el propietari o posseïdor
disposarà d'un termini addicional de cinc dies per a procedir a l'obtenció censal, sempre que durant
el termini primitiu de tres dies adverteixi d'aquesta circumstància els serveis del Centre Sanitari
Municipal.
Quan el ca dipositat fos portador de collar amb medalla, xapa o qualsevol altre tipus d'identificació,
el període de retenció s'ampliarà a set dies.
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Un cop transcorreguts aquests terminis que en tot cas es computaran a partir de la data de recollida
l'animal serà sacrificat.
Article 83.
Quan els cans vagabunds dipositats al Centre Sanitari Municipal no siguin classificats per la seva
direcció facultativa, dins el supòsits contemplats a l'article anterior, el període de permanència en
dipòsit serà de quinze dies des de la data de recollida. A partir del tercer o setè dia, segons es tracti
d'animal sense o amb collar provist de placa o medalla d'identificació, respectivament, seran oferts
a les persones que puguin estar interessats en la seva adopció, mitjançant els serveis propis del
Centre Sanitari Municipal (registre d'adoptant) i, simultàniament i amb el mateix fi, a les Societats
Protectores d'Animals i Plantes legalment reconegudes.
Un cop transcorregut aquest termini sense que hagin estat objecte d'adopció, els animals seran
destinats al sacrifici.
Article 84.
Les relacions de cans internats al Centre Sanitari Municipal es publicaran, periòdicament, al
tauler d'anuncis de les Cases Consistorials, en què es farà constar la seva espècie, raça, senyals
somàtics d'identificació i d'altres circumstàncies que es creguin convenients perquè els seus
possibles propietaris o posseïdors i públic en general interessat en la seva possible adopció en
prenguin coneixement, si escau, sense perjudici d'altres mesures o formes de divulgació (mitjans
de comunicació social, etc.) que l'Administració Municipal cregui adients.
Article 85.
Als animals a què es refereix al paràgraf segon de l'article 85è de la present Ordenança, dipositats
al Centre Sanitari Municipal, els serà d'aplicació el que disposa l'article 612è del Codi Civil. Un
cop transcorregut el termini de vint dies des de la seva recollida, sense que hagin estat reclamats
pels seus presumptes propietaris o posseïdors, seran oferts en adopció amb el que disposa l'article
88 de la present Ordenança.
Si es tractàs d'animals salvatges, domesticats o no transcorregut el termini de vint dies sense que
fossin reclamants, seran objecte d'oferta a zoològics, centres d'investigació i entitats semblants,
però, en cap cas, oferts en adopció a particulars.

CAPÍTOL III: DEL DEPÒSIT D'ANIMALS
Article 86.
Els propietaris o posseïdors d'animals de companyia que no desitgin continuar assumit la seva
tinença, s'hauran d'entendre al que disposa l'article 52 de la present Ordenança.
Els qui lliurin aquests animals al Centre Sanitari Municipal o les Societats Protectores d'Animals i
Plantes, legalment recorregudes, hauran de manifestar expressament si la voluntat d'abandonament
té per objecte alguna de les circumstàncies següents:
a) Abandonament definitiu: s'entén com a tal la incondicional deixada de la seva propietat i
possessió. En aquest cas, serà d'aplicació el que disposen els articles 87 i 88 de la present
Ordenança.
b) Abandonament condicional: s'entén com a tal la voluntat de renunciar, senzillament, a la
seva propietat i possessió sempre que l'animal segui objecte d'adopció per tercer interessat i, sinó,
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recobrar la plenitud de drets sobre aquest. En aquest cas, el termini de permanència al Centre
Sanitari Municipal no podrà excedir de quinze dies, durant el qual s'oferirà en adopció a les
persones interessades, que figurin amb aquesta finalitat inscrites al llibre registres d'adopcions de
l'esmentat Centre i a les Societats Protectores d'Animals i Plantes, legalment reconegudes. En
acabar l'esmentat termini sense haver operat cap adopció, el dipositant, al termini de quaranta vuit
hores, haurà d'adoptar entre recobrar la possessió de l'animal o el seu abandonament definitiu. Si
optés per la segona alternativa, l'animal serà objecte de sacrifici.
Al supòsit d'animal salvatges, domesticats o no, la possibilitat d'adopció a que es refereix el
paràgraf que antecedeix, se substituirà pel tràmit previst al darrer paràgraf de l'article 90 de la
present Ordenança.
Article 87.
No s'acceptarà l'abandonament condicional al supòsit que l'animal afectat ofereix evidència clínica
de patir hidrofòbia, malaltia infectocontagiosa o parasitària, malformacions congènites o no ,
perillositat clara o qualsevol altra circumstància anàloga, segons el parer de la direcció facultativa
del Centre Sanitari Municipal. Aquest informe serà emès en el termini màxim de vint i quatre
hores comptades des de la de dipòsit en aquest Centre i se'n donarà trasllat de forma immediata al
dipositant.
Article 88.
La selecció de l'adoptant, sense perjudici del dret d'antiguitat al registre corresponent del Centre
Sanitari Municipal, s'efectuarà tenint en compte l'assegurament de les condicions que a continuació
es transcriuen, per tal de garantir la inserció harmònica de l'animal de companyia en la societat
urbana. Hauran de figurar com a tals el document d'adopció:
a) Possibilitat d'oferir un correcte allotjament.
b) Disposició de terrenys per a l'exercici de l'animal o compromís de facilitar l'hi.
c) Garantia d'una correcta alimentació.
d) Que l'espècie o raça sigui la més idònia, en funció de les característiques que li siguin
pròpies i mida, per a la seva incorporació a l'habitat ofert (tipus d'allotjament, superfície, nombre
de membres de la unitat familiar, si escau i predisposició a acceptar l'adopció, etc.).
e) Compromís d'anostrament adequat de l'animal per evitar que produeixi molèsties a les
persones que habitin al veïnat.
f) Assumpció de les càrregues i gravàmens fiscals que escaiguin.
g) Comprensió de les mesures tendents al control de la reproducció.
h) Sotmetiment a les disposicions de la present Ordenança i qualssevol altres normes
aplicables.
Article 89.
La persona que trobàs un animal de companyia haurà de procedir al seu dipòsit al Centre Sanitari
Municipal, bé directament o mitjançant els serveis dependents d'aquest. En aquest cas, serà
d'aplicació el que disposa l'article 612 del Codi Civil. Un cop transcorregut el termini de vint dies
sense haver se reclamat pel seu presumpte propietari, serà lliurat al que l'ha trobat. Al supòsit que
aquest renunciàs a la seva propietat i possessió, serà d'aplicació el que estableixen els articles 87è i
88è de la present Ordenança.
El mateix criteri es mantendrà al supòsit de troballa de qualsevol tipus d'animal salvatge,
domesticat o no, d'abast, aviram, etc. Serà d'aplicació el que estableixen els articles 87 i 88 de la
present Ordenança.

21

CAPÍTOL IV: DEL SACRIFICI D'ANIMALS I DE LA RECOLLIDA I ELIMINACIÓ
DELS SEUS CADÀVERS I RESTES
Article 90.
El sacrifici d'animals amb caràcter general, tant efectuat al Centre Sanitari Municipal, com als
consultoris, clíniques i hospitals veterinaris i Societats Protectores d'Animals i Plantes, legalment
reconegudes, serà realitzat per personal especialitzat i amb procediments eutanàsics. Queda
prohibit tot procediment que ocasioni la mort amb sofriments per a l'animal (utilització d'estrictina
o altres verins, armes de foc, etc.).
L'Ajuntament haurà de contactar amb les empreses encarregades del sacrifici i recollida per a
realitzar un concert que reguli el sacrifici d'aquests animals amb el menys trauma possible.
Article 91.
L'eliminació de cadàvers i restes d'animals, tant originats durant la tinença privada d'aquest,
com trobat a les vies i espais lliures públics o privats de concurrència pública, o sacrificats al
Centre Sanitari Municipal, Societats Protectores d'animals i Plantes, legalment reconegudes, o a
consultoris, clíniques o hospitals veterinaris, s’efectuarà mitjançant els serveis de l'esmentat Centre
i amb el sistema bàsic d'incineració o -substitutòriament i en casos d'urgència per qualssevol dels
procediments establerts al Reglament d'Epizoóties (Decret de data 4.2.1.955).
Queda exclòs d'aquesta obligació el supòsit a què fa referència el paràgraf segon de l'article 53 de
la present Ordenança.
Article 92.
Correspon al Centre Sanitari Municipal la recollida de cadàvers i restes d'animals, bé a iniciativa
pròpia com a instància de particulars, autoritats, organismes o institucions. Aquesta recollida
s'efectuarà de forma que impedeixi la contaminació del personal afecta al servei i, en tot cas, en
bosses o recipients precintats.
Els que tenguessin coneixement de l'existència d'un cadàver o restes d'animals, ho hauran de
comunicar, personalment o telefònica, al Centre Sanitari Municipal o Policia Municipal, facilitant
ne les dades necessàries per a la seva localització, de forma immediata.

CAPÍTOL V: DE L'OBSERVACIÓ SANITÀRIA
Article 93.
El Centre Sanitari Municipal prestarà els serveis derivats del que disposa el Títol IV de la present
Ordenança.
En cap cas no acceptarà el dipòsit d'animals per observació técnico veterinària que no hagi
estat disposada pels serveis veterinaris municipals. Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar al
moment de formalitzar el dipòsit, mitjançant certificació o informe emès per aquest serveis, tret
del supòsit que la direcció facultativa del Centre apreciï en l'animal un quadre de simptomatologia
d'encefalopatia que indueixi a la sospita de ràbia.
Article 94.
Transcorregut el termini d'observació dictat pels serveis veterinaris municipals, direcció facultativa
del Centre Sanitari Municipal, resolució judicial o d'autoritat competent, el propietari o posseïdor
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disposarà de quaranta vuit hores per a la seva retirada. Un cop transcorregudes aquestes, l'animal
es considerarà abandonat als efectes previst als articles 87 i 88 de la present Ordenança.
Al supòsit que l'animal presenti evidència clínica d'alguna encefalopatia que indueixi a la sospita
que pateix hidrofòbia, serà retingut al Centre com a mesura profilàctica i se'n donarà compte als
serveis de sanitat veterinària municipal.
El mateix criteri s'aplicarà al cas que la circumstància a què es refereix el paràgraf anterior concorri
als supòsits que contemplen els articles 87,92 i 94 de la present Ordenança.

TÍTOL VI: DELS GRAVAMENS
Article 95.
Els propietaris, i posseïdors d'animals, així com els titulars de les activitats a què es refereix
l'article 4t de la present Ordenança, queden obligats al pagament dels imposts, arbitris, taxes i
d'altres exaccions municipals establertes a les Ordenances, Fiscals corresponents, que els siguin
d'aplicació.
Article 96.
Constitueixen bases imposables a aquests efectes:
a) La tinença i circulació de cans (arbitri amb fins no fiscals).
b) La utilització dels serveis municipals de vacunació a les campanyes de lluita sanitària
contra la ràbia (arbitri amb fins no fiscals).
c) La prestació dels serveis dependents del Centre Sanitari Municipal, descrits a Títol V de
la present Ordenança (drets i taxes).
d) L'exercici de les activitats a què es refereix l'article 4t de la present Ordenança (imposts,
drets, taxes i d'altres exaccions d'aplicació).

TÍTOL VII: DE LES FALTES I LES SEVES SANCIONS
Article 97.
Correspon a l'Administració Municipal la correcció de les infraccions que es cometin respecte de
les normes de la present Ordenança i la seva normativa complementària.
Les infraccions a que es refereix el present Títol es classifiquen, d'acord amb la seva entitat en:
lleus, greus i molt greus.
Article 98.
Són faltes lleus las següents:
a) Les infraccions que no figurin qualificades com a greus o molt greus als articles
següents.
b) Qualssevol accions o omissions no tipificades expressament a la present Ordenança o
d'altres normes complementàries que tenint en compte el seu origen o causa en la tinença i
circulació d'animals de companyia o l'exercici d'activitats comercials, industrials, professionals i de
servei relacionades amb animals, que es detallen a l'article 4t d'aquesta, impliquin entorpiment de
l'actuació administrativa d'acord amb normes d'economia, celeritat, eficàcia i transparència.
Article 99.
Són faltes greus:
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a)L'incompliment del que disposen els següents articles: 50, 51, 52, 53, 55, 58, 65, 69 i 70.
b) Les infraccions lleus quan concorrin les circumstàncies agreujants de reincidència o
reiterància. La reincidència tendrà aquesta consideració quan l'infractor hagi estat sancionat per una
o més faltes lleus de les mateixes característiques durant el període d'un any anterior al de la
infracció sobre la qual operi aquesta circumstància agreujant; la reiterància quan ho hagi estat per
dues o més faltes lleus de diferents característiques, durant el mateix període.
c) L'incompliment del que disposa el Títol II de l'Ordenança quan, per la seva
transcendència, pugui afectar la sanitat, medi ambient o seguretat pública o de les persones, béns o
animals.
Article 100.
Són faltes molt greus:
a) L'incompliment del que disposa l'article 76è de la present Ordenança.
b) Les infraccions greus quan hi concorrin les circumstàncies agreujants de reincidència o
reiterància. Per a la seva qualificació se seguirà el que disposa l'apartat b) de l'article anterior.
c) L'incompliment del que es disposa al Títol II de la present Ordenança quan, per la seva
transcendència, hagi afectat sanitat, medi ambient o seguretat pública o de les persones, béns o
animals.
Article 101.
Les infraccions a què es refereixen els articles anteriors seran corregides mitjançant l'aplicació de
les següents sancions.
1. Respecte de les infraccions derivades d'activitats de caire individual o privat.
a. Per a les infraccions lleus, de 60 a 150 €
b. Per a les infraccions greus, de 151 a 300 €
c. Per a les infraccions molt greus, de 301 a 600 €.
2. Respecte de les que tenguin el seu origen en l'exercici d'activitats comercials, industrials,
professionals i de serveis:
a) Per a les infraccions lleus, de 60 a 300 €.
b) Per a les infraccions greus, de 301 a 600 €, i suspensió de la llicència i subsegüent
cessament de l'activitat, per un termini comprès entre una i quatre setmanes.
c) Per a les infraccions molt greus, de 601 a 900 € i la suspensió de la llicència en les
mateixes condicions de l'apartat anterior, per un termini mínim d’un mes i fins a la retirada
definitiva de la llicència, que produirà la clausura de l'activitat.
La reincidència o reiteració de faltes molt greus implicarà l'obertura d'expedient per tal de
determinar si la conducta infractora, per derivar se'n alteracions o problemes de caire especial pel
que fa a la seguretat i sanitat pública o constituir evidència d'actitud de desobediència a l'autoritat
municipal ha de ser sancionada d'acord amb l'apartat 2 e) de l'article 198è de la present Ordenança,
per raons d’interès públic.
Tot això sense perjudici del trasllat del context de les infraccions, si escau, a les autoritats
governatives competents, per a una sanció major o adopció de mesures complementàries i del tant
de culpa a l'autoritat judicial als supòsits en què es presumeix l'existència de delicte o falta tipificats
al Codi Penal.
Article 102.
Sense perjudici de les facultats sancionadores a què es refereix el present Títol, l'Administració
Municipal adoptarà les mesures complementàries oportunes per a la correcció de les anomalies
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que es produïssin per tal de garantir les adequades condicions mínimes de seguretat i sanitat de les
persones i béns, públics o privats.
Constitueixen mesures complementàries amb aquesta finalitat:
a) Les suspensions en l'exercici de les activitats comercials, industrials, professionals i de
serveis a què es refereix l'article 8è de la present Ordenança. La imposició d'aquesta mesura no
produeix cap expedient d'infracció, sempre que es doni compliment a l'ordre dictada en aquest
sentit.
b) El segrest d'animals, tant derivat del reiterat incompliment de les normes de seguretat,
sanitat i medio ambientals; com de les actuacions que, per qualsevol causa i en l'exercici de les
seves funcions, realitzin les autoritats judicials, governatives o sanitàries.
L'exercici de la mesura complementària, que podrà tenir ne o no l'origen en el seu procediment
sancionador, s'ajustarà al que s'estableix al Títol V de la present Ordenança i article 9è del
reglament de Serveis del Centre Sanitari Municipal.
Article 103.
La incoació dels expedients sancionadors, la correcció de les infraccions i subsegüentment, la
resolució dels esmentats expedients, correspondrà al Batle.
Així mateix, serà d'exclusiva competència de la Batlia l'adopció de les mesures complementàries a
què es refereix l'article anterior.
Els expedients es tramitaran d'acord amb el que estableix l'article 133 i següents de la Llei del
Procediment Administratiu. Això no obstant, als supòsits de faltes qualificades com a lleus,
el procediment serà sumari i es concretarà als tràmits prevists als articles 134,136 2,3 i 137 de
l'esmentada Llei.
Els departaments o serveis municipals corresponents en realitzaran les actuacions.
Article 104.
Quan les infraccions comeses estiguin expressament tipificades al Reglament de Disciplina
Urbanística, d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses: Ordenança Fiscal General, o les
seves disposicions complementàries. Respecte de la seva correcció, se seguirà el que estableixen
aquestes normes específiques en allò que hi fos d'aplicació. En aquest cas, la present Ordenança
actuarà amb funció supletòria i/o complementaria.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.
En tot allò no previst a la present Ordenança, se seguiran les disposicions de la Llei de Règim
Local. Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, i les seves respectives
normes complementàries; així com les disposicions generals que en matèria de sanitat veterinària,
medi ambient, producció animal i qualssevol altres que hi siguin d'aplicació.
Segona.
Queden derogades totes quantes normes municipals d'igual o inferior rang s'oposin a la present
Ordenança o continguin disposicions relatives a matèries reguladores en aquesta i, expressament,
bans de la Batlia relatius a la Tinença i Circulació d'Animals.
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DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera.
En el termini de tres mesos comptats des de la data d'entrada en vigor de la present Ordenança, els
titulars d'activitats relacionades amb l'article 4t d'aquesta, procediran a l'adopció de les mesures
oportunes per a l'adequació de les instal lacions, serveis i tècniques operatives, maquinària,
utillatge, etc., segons el que preveu l'Ordenança. Aquest termini podrà ésser ampliat, previ informe
dels serveis tècnics municipals competents, per la Batlia i fins a un termini màxim de dotze mesos,
quan la natura o complexitat de les obres o instal lacions ho justifiqui, sempre que hi mitjanci
petició de la part interessada.
Al supòsit que aquesta adaptació produís l'execució d'obres, les corresponents llicències no estaran
subjectes al pagament d'exaccions municipals. El mateix criteri se seguirà respecte de la tramitació
d'expedients complementaris de llicències d'activitats (ampliacions, pas a qualificació d'activitats
classificades, etc.), atès el tenor del que estableix l'article 4t i següents de la present Ordenança.
En tot cas, aquestes llicències d'obres i activitats hauran de sol
de tres mesos.

licitar se al termini improrrogable

Del mateix termini de tres mesos disposaran els particulars, propietaris o posseïdors d'animals de
companyia per adaptar se, respecte de la seva tinença, a la present Ordenança.
Segona.
En el mateix termini de tres mesos, l'Administració Municipal procedirà a l'adopció de les mesures
administratives i tècniques per tal d'adequar els procediments, impresos, registres, censos, etc. al
que estableix la present Ordenança.
Tercera.
El Cens Caní Municipal s'obrirà amb la inscripció d'ofici dels cans que foren objecte de vacunació
antiràbica durant la campanya de 1.991, bé mitjançant la utilització dels serveis oficials o bé
privats. Contra aquesta inscripció podran interposar se les reclamacions i al legacions que
escaiguin(defunció, cessions, etc.) en el termini d'un mes comptat des de la data d'entrada en vigor
de la present Ordenança.
Així mateix, i simultàniament, la inscripció censal precitada comportarà la formalització de les
liquidacions de l'arbitri amb fins no fiscals sobre la tinença i circulació de cans.

Quarta.
La present Ordenança entrarà en vigor, d'acord amb el que disposa l'article 7è del Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, al dia següent al de la publicació del corresponent anunci de la
seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.
●

ANNEX 1 – MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARANT:
Nom i cognoms:
NIF:
Adreça a efectes de notificacions:
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Codi Postal: Localitat / Municipi: Província:
Telèfon: Fax: Adreça electrònica:
EN REPRESENTACIÓ DE (EN EL SEU CAS):
Nom i cognoms / Raó social:
NIF/CIF:
Telèfon: Fax: Adreça electrònica:
DADES DE L’ESTABLIMENT / DEL LLOC ON ES PRETÉN REALITZAR L’ACTIVITAT:
Nom:
Adreça:
Codi postal: Localitat / Municipi: Província:
Telèfon: Fax: Adreça electrònica:
De conformitat amb l’Ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia a la societat
urbana, per la qual s’estableix el procediment de declaració responsable per a la realització d’activitats
comercials, industrials, professionals i de serveis relacionades amb els animals de companyia i domèstics,
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
- Que les dades contingudes en aquest document són certes.
- Que compleixo amb els requisits establerts a la normativa vigent d’aplicació per a la realització
d’activitats comercials, industrials, professionals i de serveis relacionades amb els animals de companyia i
domèstics.
- Que disposo de tota la documentació que així ho acredita.
- Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període de temps inherent a l’activitat.
I per tal que així consti davant aquest Ajuntament a l’objecte de dur a terme activitats comercials,
industrials, profesionals i de serveis relacionades amb els animals de companyia i domèstics realitzo la
present declaració responsable.
.............., ... d........... de 20....
[signatura]
DESTINACIÓ: Ajuntament de Felanitx
Totes les dades queden protegides d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
especialment l’article 10 (“El responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal
estan obligats al secret professional pel que a les dades i al deure de conservar-les”).”

Felanitx, 8 de juny de 2010
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