ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
ORDENANCES

AMBIENTALS

–

ORDENANÇA

MUNICIPAL

DE

TINENÇA

D’ANIMALS
Des del Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella volem
aprofitar aquest espai de comunicació per donar a conèixer als ciutadans/es i
visitants les ordenances ambientals que estan en vigor en el nostre municipi.
Aquesta és una acció inclosa en el nou Pla d’Acció Ambiental Municipal de
l’Agenda Local 21 de l’Ajuntament de Ciutadella i, per tant, una idea sorgida
dels propis ciutadans i d’interès col·lectiu.
En aquesta ocasió volem recordar quines són les normes bàsiques de
l’ordenança de tinença d’animals.
Els animals als que fa referència l’ordenança són els següents:
− Animals domèstics, de companyia (cans, moixos, determinades aus i
ocells), animals que proporcionen ajuda determinada (“cans pigall”
d’acompanyament de cecs i de vigilància d’obres i empreses), animals
d’aquari o terrari, animals utilitzats en concursos i/o altres competicions,
animals utilitzats en activitats d’espectacles i animals de circ, animals
salvatges autòctons, i animals salvatges no autòctons.
Es determinen unes normes de caràcter general, com per exemple que
l’allotjament
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higienicosanitari, i que no es produeixi cap situació de perill o incomoditat
pels veïns o pel mateix animal. Que la retirada dels excrements i orines s’ha
de fer de forma quotidiana i que per la tinença d’animals salvatges s’ha de
tenir autorització expressa de l’Ajuntament.

A les vies públiques i als espais naturals protegits els cans hauran d’anar
lligats, i proveïts de cadena, collar i morrió per las casos d’animals
potencialment perillosos.
Els posseïdors de cans estan obligats a inscriure’ls en el Registre
d’identificació d’animals de companyia de les Illes Balears, a través dels
veterinaris, i a implantar-los un microxip identificatiu
L’ordenança determina les següents prohibicions:
− L’entrada d’animals en locals on hi hagi aliments, restaurants, bars,
piscines públiques, locals d’espectacles públics, i recintes escolars,
tampoc poden entrar a zones de jocs infantils i parcs municipals
− La circulació de cans durant el període de bany en les horaris d’ús de les
platges municipals
− Deixar les deposicions fecals de cans i moixos a les vies públiques
− Rentar els animals a la via pública, així com fer-los beure aigua amorrats a
fonts públiques
− Alimentar-los a la via pública, especialment moixos, coloms i gavines
− Abandonar animals i alliberar animals salvatges al medi natural
− Maltractar-los i no facilitar-los l’alimentació per subsistir
− Exercir la venda ambulant de qualsevol animal sense autorització
Sobre infraccions i sancions, queda clar que el posseïdor de l’animal és el
responsable del danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones,
espais públics i medi natural en general. L’ordenança classifica les infraccions
en lleus, greus i molt greu, i les sancions poden anar de 60 fins a 15.000 €
segons la naturalesa de la infracció.

VOS ESPEREM ALS TALLERS D’AGENDA LOCAL 21, HI SEREU BENVINGUTS!

