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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE FORNALUTX

9700 Aprovació definitiva de la modificació Ordenança Reguladora Tinença d'Animals domèstics i de
companyia en lèntorn humà

Transcorregut el termini d'exposició pública de l'expedient de modificació de  l'ordenança municipal núm. 31, Reguladora de la tinença
d'animals domèstics i de companyia a l'entorn humà, aprovada inicialment a la sessió Ordinària de ple, de 6 d'agost de 2019 (publicada en el
BOIB núm. 111, de 13 d'agost de  2019 ), sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu. De
conformitat amb l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l'article 70.2 de la Llei 7
/1985, de 2 d'abril, es transcriu a continuació íntegrament la modificació proposada:

MODIFICACIÓ ORDENANÇA TINENÇA ANIMALS DOMÉSTICS I DE COMPANYIA EN L'ENTORN HUMÀ. NUM. 31

Es modifica l'Ordenança en els terminis que, a continuació, s'especifiquen :

I )  S'afegeix un apartat a l'Ordenança actual en l'apartat o) amb una nova prohibició :

“ o) Es prohibeix donar de menjar als cans i als moixos en la via pública, inclús en la part dels domicilis que donin a la via pública, devent
els propietaris evitar l'entrada en la seva finca de moixos que no siguin de la seva titularitat per menjar. A aquests efectes, l'Ajuntament
designarà un espai públic perquè els animals puguin menjar e un lloc degudament assenyalat i delimitat. “

II ) L'article 17, en el seu apartat 5é queda redactat de la següent forma:

“ 5.- Durant el termini fixat per l'Ajuntament, l'Ajuntament o l'entitat supramunicipal  farà publicitat de l'existència de l'animal per poder ser
cedits a tercers amb la finalitat de facilitar la seva adopció. “

L'article 17, en el seu apartat 7é queda redactat de la següent forma:

“ 7é.- El sacrifici de l'animal es durà a terme solament en cas de que fos necessari per raons de salut i sempre sota supervisió veterinària.”

III).- Es modifiquen els articles 23 i 24, de forma que resulten redactats de la següent forma:

“ Art. 23.- Els propietaris d'animals de companyia de l'espècie canina i felina estan obligats a identificar-los. Els cans i els felins seran
identificats individualment mitjançant la implantació d'un transponder o microxip, d'acord amb l'ordre del Conseller d'Agricultura de 21 de
maig de 1999. Els cans i el felins ha de quedar inscrits en el Registre d'Identificació d'animals de companyia de les Illes Balears .  “

El primer paràgraf de l'article 24 queda redactat així:

“ Article 24.- El cens municipal de cans i de felins estarà format pels cans i els felins de Fornalutx inscrits en el registre d'identificació
d'animals de companyia de les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, l'Administració municipal ha d'efectuar les altes, les baixes, els canvis de
domicili o altres modificacions que es produeixen i afecten als cans i felins que integrin el Cens municipal per dur a terme la corresponent
actualització de l'esmentat registre. “

Aquesta modificació de l'Oredenança entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació íntegra en el BOIB.

 

 Fornalutx, 2 d'octubre de 2019

 El Batle 
Francisco Marroig Arbona.

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

19
/1

36
/1

04
40

33

http://boib.caib.es

		2019-10-04T14:02:48+0200
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1570190568695
	Aprobación del documento




