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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

  

La Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença d’animals 

potencialment perillosos, estableix en el seu article 6 l’obligació del ajuntaments 

de comptar amb un Registre d’Animals Potencialment Perillosos que es 

classificarà per espècies. 

 

L’article 2 de l’esmentada Llei ens dóna la definició dels animals que es 

consideren potencialment perillosos. També l’article 2 del Reial Decret 

287/2002, que desenvolupa la Llei 50/1999, concreta els animals de l’espècie 

canina que estan catalogats com a potencialment perillosos i que, en 

conseqüència, són d’inscripció obligatòria. 

 

Per altra part la Resolució de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de 17 de maig 

de 2006 estableix en el seu article 1 que cada ajuntament disposarà d’un 

registre municipal d’animals potencialment perillosos en què  hi constaran les 

dades d’identificació de l’animal i les dades personals del seu titular. 

 

Atès que darrerament cada vegada és més freqüent la tinença d’animals que 

són potencialment perillosos, sobretot de la raça canina, és recomanable 

adoptar totes les mesures de control i prevenció necessàries per garantir la 

seguretat de persones, animals i béns, i fixar les condicions de tinença dels 

animals qualificats com potencialment perillosos. 
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És per tot el que abans s’ha exposat i d’acord amb la legislació aplicable, que 

l’Ajuntament ha regulat la matèria d’animals potencialment perillosos per mitjà 

d’aquesta Ordenança. 

 

 

CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

 

La present Ordenança té per objecte regular la tinença d’animals potencialment 

perillosos, d’acord amb la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció d’animals que 

viuen a l’entorn humà, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de Règim jurídic de 

la tinença d’animals potencialment perillosos, i el Reial Decret 287/2002 de 22 

de març, que desenvolupa l’abans esmentada Llei 50/1999. 

 

Aquesta  Ordenança no és aplicable als cans i als animals que pertanyen a les 

Forces Armades, a les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat, als cossos 

de policia de les comunitats autònomes, policia local i empreses de seguretat 

amb autorització oficial. 

 

L’àmbit d’aplicació es circumscriu al terme municipal de Santanyí. 

 

Article 2. Definicions 

 

Animals potencialment perillosos: 

 

1. Els que, pertanyent a la fauna salvatge, s’utilitzin com animals domèstics o 

de companyia, amb independència de la seva agressivitat, i pertanyin a 
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espècies o races que tenguin capacitat de causar la mort o lesions a les 

persones o a altres animals i danys a les coses, i en particular els 

relacionats a l’annex I. 

2. Els cans que pertanyin a les races, que figuren a l’annex II d’aquest 

Reglament  que es correspon amb l’annex I del Reial Decret 287/2002, i 

els seus creuaments. 

3. Els cans no inclosos en l’apartat anterior, les característiques dels quals 

s’avinguin amb totes o la major part, com a mínim cinc, de les incloses en 

l’annex III. S’exceptuen els cans-guia o d’assistència acreditats i 

ensinistrats en centres oficial reconceguts, conforme a la legislació 

autonòmica o estatal, o aquells cans que es trobin en una fase d’instrucció 

per adquirir aquesta condició. 

4. Qualsevol animal domèstic o de companyia que mostri un caràcter 

agressiu o que hagi protagonitzat agressions a persones o a altres 

animals. La perillositat d’aquests animals la determina l’Ajuntament 

segons criteris objectius, d’ofici o a conseqüència d’una notificació o 

denúncia, previ l’informe d’un veterinari autoritzat per l’Ajuntament 

 

Titulars d’animals 

 

Es considera titular d’un animal potencialment perillós el propietari o 

posseïdor de l’animal. 

 

 

CAPÍTOL II. OBLIGACIONS DELS TITULARS D’ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

Article 3. Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
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En aplicació del que disposa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, del règim de 

la tinença d’animals potencialment perillosos, i el Reial Decret 287/2002, de 22 

de març, que la desenvolupa, la tinença de qualsevol animal classificat com a 

perillós requereix l’obtenció prèvia d’una llicència municipal de l’Ajuntament on 

resideix habitualment l’animal. Per obtenir la llicència s’han de complir els 

requisits següents: 

a) Ser major d’edat. 

b) No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la 

llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, 

associació amb banda armada o de narcotràfic, i no haver estat privat per 

resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. 

c) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de 

les sancions accessòries de les que preveu l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 

50/1999, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals 

potencialment perillosos. 

e) Acreditar la formalització d’una assegurança de responsabilitat civil per 

danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 €). 

La competència per a l’atorgament de la llicència correspon al batle, en 

compliment del l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local. 

Si es denegàs la llicència a un sol·licitant que estàs en possessió d’un animal 

potencialment perillós, en la mateixa resolució denegatòria es podran acordar 

mesures provisionals, com l’obligació de constituir immediatament 

l’assegurança de responsabilitat civil o l’entrega de l’animal a l’autoritat 

municipal, entre d’altres. 

Aquesta llicència tendrà una vigència de cinc anys i es podrà renovar per  

períodes successius d’igual duració. 
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La llicència perdrà la seva vigència quan el seu titular deixi de complir algun 

dels requisits abans enumerats. 

El titular de la llicència haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació en 

les dades que figuren a la llicència en un termini de quinze dies comptats des 

de la data en què es va produir. 

 

Article 4. Certificat de capacitat física 

 

No poden ser titulars d’animals potencialment perillosos les persones que no 

tenguin les condicions físiques adequades per proporcionar a l’animal la cura 

necessària i garantir-ne el maneig, el manteniment i el domini adequats, 

d’acord amb el que disposa l’article 4 del Reial Decret 287/2002. 

 

La capacitat física a què fa referència l’apartat anterior s’acredita mitjançant el 

certificat de capacitat física per a la tinença d’animals potencialment perillosos, 

que s’expedeix una vegada superades les proves necessàries per comprovar 

que no hi cap malaltia o deficiència de caràcter orgànic o funcional, que pugui 

suposar incapacitat física associada amb: 

a. la capacitat visual 

b. la capacitat auditiva 

c. el sistema locomotor 

d. el sistema neurològic 

e. dificultats perceptivomotrius, de presa de decisions 

f. qualsevol altra afecció, trastorn o problema, no compresos en els 

paràgrafs anteriors, que puguin suposar una incapacitat física per 

garantir el domin adequat de l’animal. 

 

Article 5. Certificat d’aptitud psicològica 
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De conformitat amb el que estableix l’article 5 del Reial Decret 287/2002, el 

certificat d’aptitud psicològica s’expedirà una vegada superades les proves 

necessàries per comprovar que no hi ha cap malaltia o deficiència que pugui 

suposar incapacitat psíquica o psicològica, o qualsevol que  sigui limitadora del 

discerniment, associada amb: 

a) trastorns mentals i de conducta 

b) dificultats psíquiques d’avaluació, percepció i presa de decisions i 

problemes de personalitat 

c) qualsevol altra afecció, trastorn o problema, no compresos en els 

paràgrafs anteriors, que limitin el ple exercici de les facultats mentals 

necessàries per a la tinença d’animals potencialment perillosos. 

 

Article 6. Identificació i registre d’animals potencialment perillosos 

 

I. Els animals potencialment perillosos hauran d’estar identificats de manera 

individual mitjançant un “micro-xip” d’acord amb el que disposa l’Ordre del 

conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 21 de maig de 1999. Si per les 

característiques concretes de l’espècie animal no fos possible la identificació 

d’aquesta manera, s’identificaran amb un mètode tècnicament adequat i previ 

informe d’un veterinari de la Conselleria competent en matèria d’agricultura. 

 

II. Es crea el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, en què 

s’obrirà un full per a cada animal. Aquest Registre estarà format per dues 

seccions: la secció de cans potencialment perillosos, i la secció d’animals 

potencialment perillosos. 
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La inscripció es farà a instància del titular de la llicència en el termini de quinze 

dies a partir de l’obtenció de  l’esmentada llicència. Si el titular de l’animal ja té 

llicència en vigor expedida per un altre Ajuntament i l’animal resideix en aquest 

terme municipal, haurà d’inscriure l’animal al Registre d’aquest Ajuntament en 

el termini de 15 dies, amb la presentació de la llicència obtinguda prèviament. 

Juntament amb la sol·licitud es presentarà un certificat de sanitat animal. 

 

A un full o foli obert per a cada animal, obligatòriament hi han de constar les 

dades següents: 

 

- Dades del animal: espècie, raça, fotografia, codi d’identificació implantat, 

altres signes d’identificació animal, sexe, data de naixement, nom i domicili 

habitual. 

  

- Dades del propietari o posseïdor: nom i llinatges, DNI, adreça, telèfon i adreça 

electrònica. 

 

- Nom del veterinari que ha emès el certificat sanitari. 

 

- Lloc de residència habitual de l’animal. 

 

- Destinació de l’animal (companyia, guàrdia i custòdia de béns, venda, etc.) 

 

- Incidents que hagi produït l’animal. 

 

- Esterilització. 

 

- Venda, traspàs, donació, sostracció o pèrdua de l’animal. 
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- Trasllat de l’animal a un altre municipi o comunitat autònoma. 

 

El full registral es tancarà amb la mort o sacrifici de l’animal certificat per un 

veterinari. 

 

Aquest Registre es durà mitjançant un suport informàtic que romandrà 

permanentment actualitzat. En el moment de realitzar la inscripció, el funcionari 

encarregat n’expedirà un document fefaent que haurà de portar el propietari 

sempre que vagi amb l’animal. 

 

Les autoritats responsables del Registre notificaran a les autoritats 

administratives o judicials qualsevol incidència que figuri al Registre perquè, 

una vegada valorada, s’adoptin les mesures cautelars o preventives 

corresponents. 

 

La venda, el traspàs, la donació i la mort de l’animal s’haurà de comunicar al 

Registre municipal en un termini de quinze dies. En cas de sostracció o pèrdua 

el termini per comunicar-ho al Registre municipal és de quaranta-vuit hores des 

que es tengui coneixement d’aquests fets. 

 

El Registre d’animals potencialment perillosos enviarà les dades de què disposi 

al Registre autonòmic d’animals perillosos en el termini de quinze dies des de 

la inscripció de l’animal en el Registre municipal. 

 

 

Article 7. Mesures de seguretat i benestar animal 
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Els propietaris i posseïdors d’animals potencialment perillosos tendran 

l’obligació de complir les  normes de seguretat ciutadana i de benestar animal 

establertes en la legislació vigent, de forma que es garanteixi l’òptima 

convivència dels animals amb les persones i s’evitin molèsties a la població. 

Especialment, adoptaran les mesures necessàries per impedir que els animals 

embrutin les vies i espais públics i els mantendran en bones condicions 

higièniques, sanitàries i físiques. 

 

La persona que condueixi i controli animals potencialment perillosos en llocs o 

espais públics haurà de portar necessariament la llicència a què es refereix 

l’article 3 d’aquest Reglament i una certificació acreditativa de la inscripció de 

l’animal al Registre a què es refereix l’article 6 també d’aquest Reglament. 

 

En llocs i espais públics, els animals de l’espècie canina potencialment 

perillosos han de dur obligatòriament un morrió apropiat per la tipologia de cada 

animal. I han de ser conduïts i controlats amb una cadena o corretja no 

extensible de menys de dos metres i no es pot dur més d’un d’aquests cans per 

persona. 

 

Els animals potencialment perillosos que estiguin en una finca, casa de pagès, 

xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, han d’estar lligats, 

tret que es disposi d’un habitacle amb una superfície, altura i tancament 

adequat, per protegir les persones o els animals que accedeixin o s’apropin a 

aquests llocs. 

 

Els criadors, ensinistradors i comerciants d’animals potencialment perillosos 

han de disposar d’instal·lacions i mitjans adequats per a la tinença. 
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Article 8. Ensinistrament 

 

Queda prohibit l’ensinistrament d’animals dirigit exclusivament a augmentar i 

reforçar la seva agressivitat per a la lluita i l’atac. 

 

L’ensinistrament per a guarda i defensa s’ha d’efectuar per ensinistradors que 

tinguin un certificat de capacitació expedit o homologat per l’autoritat 

administrativa competent. 

 

 

Article 9. Compravenda, traspàs i donació d’animals potencialment perillosos 

 

La compravenda, donació, traspàs o qualsevol altra operació que suposi un 

canvi de titularitat de l’animal potencialment perillós, requereix el compliment 

d’aquest requisits: 

a) el transmitent haurà d’estar en possessió de la llicència en vigor a què fa 

referència l’article 3 

b) el comprador o adquirent haurà d’obtenir la llicència de l’article 3 

c) presentació de la cartilla sanitària de l’animal actualitzada 

d) inscripció de l’animal o del canvi de titularitat en el Registre corresponent 

en un termini de quinze dies. 

 

Article 10. Transport d’animals potencialment perillosos 

 

El transport d’animals potencialment perillosos s’ha de fer d’acord amb la 

normativa específica sobre benestar animal, i s’han d’adoptar les mesures de 

precaució que les circumstàncies aconsellin per garantir la seguretat de les 
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persones, els béns i altres animals, durant el temps de transport i espera de 

càrrega i descàrrega. 

 

Article 11. Exposició d’animals potencialment perillosos 

 

Està prohibida l’exposició al públic d’animals potencialment perillosos que 

pertanyin a la fauna salvatge i que es tenguin com a animals de companyia, en 

instal·lacions de caràcter provisional. 

 

Les exposicions en què hi participin cans potencialment perillosos hauran de 

tenir autorització de la Conselleria competent en matèria d’agricultura, d’acord 

amb la legislació vigent, i hauran de complir les condicions de seguretat que 

s’estableixen en l’article 7 d’aquest Reglament. 

En aquestes exposicions no hi poden participar animals que demostrin actituds 

agressives o perilloses. 

 

Article 12. Esterilització 

 

L’esterilització dels animals a què es refereix la Llei 50/1999, de 23 de 

desembre, es pot fer de manera voluntària a petició del titular o el tenidor de 

l’animal o, si s’escau, obligatòriament per un mandat o una resolució de les 

autoritats administratives o autoritats judicials, i, en tot cas, ha de ser inscrita en 

el full registral corresponent de l’animal. 

 

L’Ajuntament podrà acordar l’esterilització, en el cas d’agressions reiterades i 

després d’un procediment contradictori, iniciat d’ofici o per sol·licitud de la 

persona interessada, i serà precís un informe mèdic (en el cas d’agressions a 
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persones) o un informe veterinari (en el cas d’agressions a animals) i 

l’audiència del propietari de l’animal. 

 

En els casos de transmissió de la titularitat, el transmitent dels animals ha de 

subministrar, si s’escau, a l’adquirent la certificació veterinària que els animals 

han estat esterilitzats. 

 

El certificat d’esterilització ha d’acreditar que l’operació ha estat efectuada sota 

la supervisió veterinària, amb anestèsia prèvia i amb les degudes garanties que 

no s’ha causat dolor o sofriment innecessari a l’animal. 

 

 

CAPÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS 

 

Article 13. Infraccions 

 

1. Tenen la consideració d’infraccions molt greus les següents: 

a) Abandonar un animal potencialment perillós de qualsevol espècie. 

b) Tenir cans o animals potencialment perillosos sense llicència. 

c) Vendre o transmetre per qualsevol títol un ca o un animal potencialment 

perillós a qui no tingui llicència. 

d) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o amb finalitats 

prohibides. 

e) Ensinistrar animals potencialment perillosos per a qui no tingui el certificat de 

capacitació. 

f) Organitzar o fer concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals 

potencialment perillosos, o participar-hi, destinats a demostrar l’agressivitat dels 

animals. 
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g) No tenir el certificat de sanitat animal, si l’animal potencialment perillós ha 

provocat lesions a persones. 

 

2. Tenen la consideració d’infraccions greus les següents: 

a) Deixar anar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 

necessàries per evitar que s’escapi o que s’extraviï. 

b) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal. 

c) Ometre la inscripció en el Registre. 

d) Trobar-se el ca potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no 

subjecte amb una cadena. 

e) Transportar animals potencialment perillosos vulnerant el que disposa 

l’article 10 d’aquest Reglament. 

f) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació 

requerida per les autoritats competents o els seus agents, amb vista al 

compliment de funcions que estableix aquesta Llei, així com el subministrament 

d’informació inexacta o de documentació falsa. 

h) No tenir el certificat de sanitat animal. 

 

3. Les infraccions tipificades en els apartats anteriors poden comportar com a 

sancions accessòries la confiscació, el decomís, l’esterilització o el sacrifici dels 

animals potencialment perillosos, la clausura de l’establiment i la suspensió 

temporal o definitiva de la llicència per tinença d’animals potencialment 

perillosos. 

 

4. Tenen la consideració d’infraccions administratives lleus, l’incompliment de 

qualsevol de les obligacions que estableix aquesta Llei no compreses en els 

números 1 i 2 d’aquest article, tals com no comunicar la mort de l’animal 
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potencialment perillós en un termini de 15 dies des que es produís el fet; 

incomplir l’obligació de conservar-los en bones condicions higièniques; etc. 

 

Article 14. Sancions 

1. Les infraccions tipificades en  l’article anterior són sancionades amb les 

multes següents: 

- Infraccions lleus, des de 150 fins a 300 euros. 

- Infraccions greus, des de 300,01 fins a 2.400 euros. 

- Infraccions molt greus, des de 2.400,01 fins a 15.000 euros. 

Les quanties que preveu l’apartat anterior poden ser revisades i actualitzades 

periòdicament per el ple de la Corporació. 

2. L’exercici de la potestat sancionadora s’exercirà mitjançant el procediment 

legalment aplicable. Iniciat el procediment sancionador, i amb la finalitat d’evitar 

danys i assegurar l’eficàcia de la resolució que pogués recaure, l’autoritat 

instructora podrà adoptar motivadament les mesures cautelars que cregués 

convenients com la constitució immediata de l’assegurança de responsabilitat 

civil o el comís de l’animal. En aquest últim cas seran de compte del titular o 

posseïdor de l’animal les despeses que s’hagin generat. 

3. Es consideren responsables de les infraccions els qui per acció o omissió 

hagin participat en la comissió de les infraccions, el propietari o el tenidor dels 

animals o, si s’escau, el titular de l’establiment, el local o el mitjà de transport 

en què es produeixin els fets i, en aquest últim supòsit, a més a més, 

l’encarregat del transport. 

4. La responsabilitat de naturalesa administrativa, que preveu aquest article, 

s’entén sens perjudici de l’exigible en les vies penal i civil. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 
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Queden derogades totes aquelles normes municipals que s’oposin al present 

Reglament 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La Batlia-Presidència queda facultada per dictar la normativa necessària per a 

l’adequada interpretació, desenvolupament i aplicació d’aquest Reglament. 

 

El present Reglament entrarà en vigor una vegada que s’hagi publicat el seu 

text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

 

ANNEX I 

 

Animals verinosos: tots aquells que tenguin capacitat per produir toxines que 

suposin l’hospitalització de la persona agredida. 

Rèptils: cocodrils, caimans i qualsevol altra espècie que superi els dos quilos 

de pes en estat adult. 

Aus: qualsevol espècie que superi els cinc quilos de pes en estat adult. 

Mamífers: felins, cànids i altres carnívors silvestres, primats que superin els dos 

quilos cinc-cents grams en estat adult i qualsevol altra espècie silvestre de més 

de cinc quilos en estat adult. 

 

 

ANNEX II 

 

a) Pit bull terrier. 

b) Staffordshire bullterrier. 
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c) Terrier de Staffodshire americà. 

d) Rottweiler. 

e) Dog argentí. 

f) Fila brasiler. 

g) Tosa inu. 

h) Akita inu. 

 

 

ANNEX III 

 

Els cans afectats per aquesta disposició tenen totes o la majoria, al menys cinc, 

de les característiques següents: 

 

a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, 

vigor i resistència. 

b) Marcat caràcter i gran valor. 

c) Pèl curt. 

d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçària a la creu entre 

50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg. 

e) Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample gran i galtes musculoses i 

bombades. Mandíbules grans fortes, boca robusta, ampla i profunda. 

f) Coll ample, musculós i curt. 

g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 

h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors 

molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
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(BOIB núm. 156  de 18-10-2007) 

 

 

MODIFICACIONS: 

 

- Ple de 10 de febrer de 2011 
  Publicació definitiva BOIB núm. 68 de 7 de maig de 2011 
 
 

 

 

 

 


