Per acord del Ple de dia 30 de maig de 2002 fou aprovada definitivament la modificació del Reglament de
serveis del Centre Sanitari Municipal de la Ciutat Palma, publicat en el BOIB núm. 115 de 24.09.02, entrà
en vigor el mateix dia de la seva publicació.
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REGLAMENT DE SERVEIS DEL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE PALMA
TÍTOL I
Objecte, competències i funcions
Article 1.
El present Reglament té com a objecte l'ordenació, el règim jurídic i el funcionament del Centre Sanitari
Municipal, en el marc de les competències que, en matèria de sanitat, deté l'Ajuntament.
L'esmentat Centre té la consideració jurídica de servei públic municipal.
Article 2.
Competeix al Centre Sanitari Municipal la prestació integral dels següents serveis:
a) Recollida d'animals vagabunds.
b) Dipòsit i custòdia d'animals per abandonament, en qualsevol de les seves modalitats, i troballes.
c) Promoció de l'adopció d'animals de companyia.
d) Sacrifici d'animals, així com la recollida i eliminació dels seus cadàvers i restes.
e) Observació sanitària d'animals.
f) Segrest d'animals.
g) Cens caní municipal.
h) Desratització, desinsectació i desinfecció.
i) Protecció de la fauna balear i defensa ecològica
j) Qualsevol altre que, en el context general de les seves funcions, li encomani l'Administració municipal.
Article 3.
El Centre Sanitari Municipal cooperarà en la gestió dels següents serveis:
a) Campanyes de lluita sanitària contra la ràbia.
b) Campanyes de prevenció de zoonosi.
c) Col∙laboració amb organismes, entitats i institucions en matèria de la seva competència i, especialment,
al camp de la investigació i divulgació científica.
d) Divulgació, informació i formació en matèria de sanitat, ecologia i medi ambient, dins l'àrea de la seva
competència.
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Article 4.
Correspon al àrea municipal de Sanitat i Medi Ambient el desenvolupament i gestió administrativa del
present Reglament.
TÍTOL II
De l'ordenació dels serveis
CAPÍTOL I
Serveis específics
Article 5.
El servei de recollida d’animals vagabunds o abandonats s’ha d’efectuar de conformitat amb el que disposa
el capítol II del títol V de l'Ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia en la societat
urbana.
Article 6.
L'ordenació del servei de dipòsit i custòdia d'animals per abandonament, en qualsevol de les seves
modalitats i troballes, s'ha d’ajustar al que estableix el capítol III del títol V de l'esmentada ordenança
municipal.
Article 7.
La prestació del servei d'oferta en adopció d'animals de companyia s’ha de dur a terme d'acord amb el que
estableixen els capítols II, III, i V de l’esmentat títol V de l'abans indicada ordenança municipal.
Article 8.
Respecte del sacrifici d'animals, així com de la recollida i eliminació de cadàvers i restes d'aquests, hom s'ha
d’atendre al que disposa el capítol IV del títol V de l'Ordenança municipal per a la inserció d'animals de
companyia en la societat urbana.
Article 9.
La prestació del servei de dipòsit d'animals en observació sanitària s’ha de regir pel que estableix el títol IV i
el capítol V del títol V de la citada ordenança municipal.
Article 10.
Correspon al Centre Sanitari Municipal executar els segrests d’animals ordenats per les autoritats judicials,
governatives o sanitàries, amb estricta subjecció al context de l'ordre de què dimanin. Així mateix, ha
d’executar les ordres de segrest dimanades de l'autoritat municipal, d'acord amb el que estableix
l'Ordenança municipal.
Article 11.
Correspon al Centre Sanitari Municipal:
a) La recollida, la recepció i la classificació i/o la informació que fa referència a la població canina de Palma,
pel que fa als supòsits prevists al capítol I del títol V de l'Ordenança municipal per a la inserció dels animals
de companyia a la societat urbana.
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b) La col∙laboració en la formalització i en l’actualització del Cens caní municipal, segons la normativa de la
CAIB.
Article 12.
Els serveis de desratització, desinsectació i desinfecció s’han de prestar un cop ateses les necessitats
sanitàries de la població i el terme municipal, d'acord amb els programes d'actuació que hagi establert
l'Administració municipal, segons els següents criteris:
a) La desratització del terme municipal pel que fa a xarxes de clavegueram, edificis, instal∙lacions i serveis
municipals ha de tenir caràcter preferent i cobertura permanent.
Les campanyes anuals han de respondre a una programació única o diversificada, tant a l'àmbit temporal
com al sectorial, ajustada a les necessitats del moment.
b) Periòdicament, i com a mínim amb caràcter anual, s’han de desinsectar i desinfectar els edificis,
instal∙lacions i serveis municipals, amb especial esment de les escoles municipals.
Aquestes campanyes s'han d’ajustar al que estableix l'apartat anterior.
c) S’han de prestar serveis ocasionals quan sigui necessari perquè s’hagin detectat colònies de múrids o
insectes, focus d'infecció, etc.
Aquests treballs poden dur‐se a terme com a conseqüència de la pròpia acció inspectora i de control de
l'Administració o a instància de tercers.
d) Els serveis dependents del Centre Sanitari Municipal només poden realitzar treballs de desratització,
desinsectació o desinfecció d’habitatges, propietats, comerços, indústries, serveis, magatzems, etc. de
propietat particular quan hi concorri alguna de les circumstàncies següents:
1. Quan ho ordeni l’autoritat municipal per la seva iniciativa o a requeriment d'altres autoritats o
organismes.
2. En el supòsit que la persona afectada estigui mancada de mitjans econòmics suficients per atendre
la contractació de tals serveis amb l'empresa privada.
3. En el supòsit que, segons les especials circumstàncies que hi concorrin, el focus o colònia
denunciat constitueixin un perill notori per a la seguretat, sanitat o higiene públiques.
e) L'Administració municipal ha d’adoptar les mesures oportunes per evitar la proliferació d'aquests vectors
sanitaris, mitjançant la incorporació de tècniques i mesures de correcció adequades als seus edificis, serveis
i instal∙lacions.
Així mateix, ha d’adoptar les mesures convenients perquè les ordenances d'ús del sòl i l'edificació, normes
municipals que desenrotllin les competències en matèria d'activitats i qualssevol altres que poguessin ser
d'interès quant a l'objectiu proposat estableixin les normes oportunes per al compliment de l'apartat
anterior, respecte d’habitatges, comerços, indústries, serveis, magatzems i d'altres propietats particulars.
f) En el supòsit que la cobertura dels treballs ho exigeixi, es pot recórrer a la col∙laboració o contracta amb
entitats o empreses especialitzades en aplicacions sanitàries.
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CAPÍTOL II
Funcions de cooperació, informació i divulgació
Article 13.
El Centre Sanitari Municipal ha de prestar especial col∙laboració a les campanyes de prevenció de zoonosi,
directament o en col∙laboració amb l'Administració central o autonòmica, quan aquesta cooperació dimani
de normes generals o d'acords adoptats pels òrgans municipals.
Tot això sense perjudici de la permanent cooperació i transvasament d'informació tècnica, científica o
operativa amb altres entitats, organismes i institucions, en matèries de la seva competència.
Així mateix ha de facilitar l'actuació de la investigació científica, sempre que sigui compatible amb el caire i
la prestació dels serveis que té prioritàriament i específicament el Centre Sanitari Municipal.
La pràctica de viviseccions al Centre, que ha d’estar subjecta a l'autorització expressa de la seva direcció
tècnica, està condicionada a la concurrència dels següents requisits:
1. Solvència professional de la persona, organisme o entitat interessada en aquestes pràctiques.
2. Que l'experiència que s’hagi de realitzar tingui la suficient entitat científica que la justifiqui.
3. Que es garanteixi l'adopció de les mesures correctores necessàries per preservar l'animal de sofriments
gratuïts.
Article 14.
Dins el marc de les seves competències, el Centre Sanitari Municipal ha de cooperar en les campanyes de
divulgació, formació i informació, als camps sanitaris que li són propis i en la defensa de la fauna i ecologia
insular.
En aquest sentit, les instal∙lacions del Centre s’han d’oferir a les entitats, organismes o institucions
dedicades a l'ensenyament, investigació i divulgació perquè les visitin, amb la prèvia sol∙licitud
d'autorització que expedirà la direcció d'aquell, la qual s'haurà d’acomodar, quant a dates, horaris i nombre
de visitants, als imperatius del servei.
CAPÍTOL III
Del servei de protecció de la fauna i ecologia balear
Article 15.
Constitueix un fi primordial d'aquest servei el dipòsit, observació i recuperació de l'avifauna balear.
En la mesura de les disponibilitats de recursos econòmics, tècnics, personals, etc. i de l'interès públic
constitueixen objectius per desenrotllar en el marc d'aquest servei, els següents:
1. La protecció animal: promovent i desenrotllant mesures de defensa de la fauna balear en general, molt
especialment pel que fa a la recuperació d'animals malalts i la seva posterior devolució al medi ambient
natural que els és propi.
2. La defensa del patrimoni ecològic: mitjançant l'arbitratge de mesures convenients per a la reproducció
en captivitat de determinades espècies de la fauna balear en perill d'extinció, així com per a la seva
reproducció natural.
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3. La protecció de les races canines autòctones; tant pel que fa a la seva conservació i reproducció, com a la
seva defensa i promoció.
4. La promoció cultural: a través de la col∙laboració amb la Universitat i centres d'educació, formació,
informació i investigació als camps de l'ecologia i biologia.
Article 16.
En aquest servei, que té el caire jurídic de públic municipal, s'hi poden integrar –amb les limitacions que
s'estableixen al present capítol– les entitats, els organismes públics o privats, institucions, etc. que estiguin
interessats en el compliment dels seus objectius, sempre que així ho sol∙licitin i l'Ajuntament ho autoritzi,
un cop escoltada la Comissió Tècnica Supervisora del Servei.
Aquesta incorporació queda condicionada a la formalització d'un document, individualitzat en cada cas, en
què es determinin les aportacions o prestacions de tipus personal, tècnic, econòmic o de mitjans de
l'entitat o organisme interessat.
Article 17.
Correspon la direcció tècnica d'aquest Servei al director del Centre Sanitari Municipal, al qual assisteix una
Comissió Tècnica Supervisora, de caràcter consultiu i amb les funcions que a continuació es detallen, els
membres de la qual són nomenats i separats dels seus càrrecs per la corporació municipal. El nombre dels
seus components és obert, tot i que han de formar part d'aquesta Comissió i hi ha d’haver, com a mínim,
un representant o tècnic designat per cada entitat, organisme o institució integrada, d'acord amb el que
disposa l'article anterior. Ha d’actuar com a secretari d'aquesta Comissió el de la corporació o funcionari
que aquest delegui.
Al marge de les funcions tècniques i de gestió del servei, la Comissió Tècnica Supervisora ha de ser
consultada en totes les qüestions que puguin afectar el servei i, molt especialment, quan es tracti de
propostes de resolució d'expedients que se sotmetin a la consideració de l'autoritat o òrgans municipals.
Article 18.
Les instal∙lacions i els mitjans del Centre Sanitari Municipal es posaran a disposició d’altres serveis que
resultin d’interès municipal, al marge dels que en siguin específics. La seva utilització està condicionada al
pla de treball, funcionament i aprofitament dictat pel director de l'esmentat centre, de manera que no
s'entorpeixi la prestació de les comeses a què es refereix l'article 2 del present Reglament.
Article 19.
La prestació d'aquest servei pot ser requerida per qualsevol persona, entitat o organisme.
Els animals que siguin objecte de qualsevol tipus de prestació per part del servei, un cop recuperats, han de
ser integrats a la natura, amb la prèvia selecció del medi ambient natural que sigui més idoni.
Aquests animals poden ser dipositats pels seus propietaris, posseïdors o trobadors, voluntàriament, al
Centre Sanitari Municipal amb aquesta finalitat, sense perjudici de poder optar per recórrer a altres entitats
o organismes especialitzats en la matèria. Els serveis prestats pel Centre en aquesta àrea són gratuïts.
TÍTOL III
Condicions generals de funcionament
Article 20.
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Les instal∙lacions, les estructures, els mitjans, l’utillatge i els serveis del Centre Sanitari Municipal s'han
d’adaptar, en tot el que els sigui d'aplicació, al que disposa el títol II de l'Ordenança municipal per a la
inserció dels animals de companyia a la societat urbana.
L'Administració municipal ha d’adoptar especials mesures de seguretat i de cobertura de riscs possibles, pel
que fa a les activitats pròpies d'aquest Centre.
Article 21.
Els vehicles utilitzats han de disposar de compartiments closos, de forma que s'aïlli degudament –per raons
sanitàries i de seguretat– la càrrega del personal adscrit al servei.
En finalitzar cada jornada de treball i, en tot cas, si s'alteren les característiques del servei prestat s’han de
netejar i desinfectar aquests vehicles.
Article 22.
La sortida de qualsevol animal i per qualsevol motiu del Centre Sanitari Municipal està condicionada per:
‐ El pagament dels imposts, arbitris, taxes, drets i d'altres exaccions municipals que, en cada cas, siguin
d'aplicació.
‐ L'acreditació, al supòsit de les races canines, de la inscripció al Cens caní municipal i d'haver procedit a la
vacunació antiràbica de l'animal, mitjançant l'exhibició de la targeta sanitària corresponent.
‐ La justificació de la propietat, possessió o drets per troballa sobre l'animal.
‐ Que l'animal ofereixi evidència clínica que indueixi a sospita d'hidrofòbia o d'altra malaltia de caire
infectocontagiós o parasitari que aconselli, segons el parer de la direcció facultativa del Centre, que
s’adoptin mesures profilàctiques o sanitàries addicionals.
Article 23.
L'Administració municipal ha de garantir la permanent formació professional del personal del servei per tal
d'aconseguir la seva adequada capacitació i especialització. Sobretot, ha d’adoptar les mesures oportunes
perquè aquest personal obtingui la qualificació d'aplicador sanitari.
Article 24.
Els diversos serveis i departaments municipals han de prestar la seva assistència, col∙laboració i informació,
per tal de facilitar el compliment dels fins encomanats al Centre Sanitari Municipal.
Els serveis de la Policia Local han de prestar especial cooperació per tal de procurar les adequades
condicions de seguretat i operativitat en l'exercici de les funcions que competeixen a aquest servei
municipal.

Article 25.
L'accés a les instal∙lacions del Centre Sanitari Municipal queda condicionat al manteniment dels mínims de
seguretat i a les garanties sanitàries pertinents.
Tenen dret a l'accés a aquest Centre:
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‐ Els qui hi concorrin per sol∙licitar alguns dels serveis que constitueixen la seva funció o d'informació que hi
faci referència.
‐ Les entitats o organismes col∙laboradors, atès el que estableixen els capítols II i III del títol II del present
Reglament, en les condicions que en cada cas estableixi la Direcció Tècnica del Servei.
Article 26.
La Direcció del Centre Sanitari Municipal està obligada a facilitar, periòdicament, un informe detallat al
departament municipal corresponent sobre les actuacions, incidents, reclamacions, anomalies, etc.
relacionades amb el servei, tant als efectes de tramitació administrativa com estadístics. Quan l'entitat
d'aquestes incidències constitueixi infracció a la normativa d'aplicació, impliqui presumpte o evident
perjudici per a la sanitat pública o greus alteracions del servei, aquesta circumstància s’ha de fer saber
immediatament a l'Administració municipal per la via més ràpida.
Article 27.
L'Ajuntament no assumeix cap relació de caire juridicolaboral o administratiu amb el personal dependent o
integrat, per qualsevol concepte, a les entitats, organismes o institucions amb què mantingui relacions de
col∙laboració o cooperació a través del Centre Sanitari Municipal, derivades del que estableixen els articles
3r c, 12è i 13è i el capítol III del títol II de la present Ordenança, durant el termini d'aquesta relació.
TÍTOL IV
Del personal
Article 28.
L'Ajuntament ha de determinar el personal que, d'acord amb les necessitats del servei, hagi de prestar les
seves funcions al Centre Sanitari Municipal, amb la qualificació i categoria que en cada cas figuri a les
plantilles orgàniques.
Article 29.
El personal adscrit a aquest servei s'ha d’integrar en alguna de les categories següents:
‐ Personal facultatiu
‐ Serveis exteriors
‐ Serveis de manteniment
‐ Serveis de vigilància
‐ Serveis administratius
Article 30.
El personal facultatiu ha d’estar integrat per titulats superiors veterinaris, als quals correspondrà l'exercici
de funcions de nivell superior derivades de la titulació exigida.
Article 31.
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Correspon al director del Centre Sanitari Municipal, que en tot cas pertanyerà al cos facultatiu descrit a
l'article anterior, com a titular superior veterinari, l'exercici de les següents funcions:
1. La de cap del personal integrant del servei.
2. L'ordenació del servei, la seva planificació, el control i inspecció.
3. L'assessorament de la Comissió Municipal Informativa corresponent i de qualssevol altres que es
constitueixin pel que fa a les matèries de competència del Centre Sanitari Municipal.
4. La direcció tècnica del servei de protecció de la fauna i ecologia balear.
5. La responsabilitat de la funció recaptadora que, per delegació, pugui encomanar‐se al Centre Sanitari
Municipal.
6. La conservació i el manteniment de les instal∙lacions, els mitjans i serveis.
7. Les funcions d'informació al públic en general, així com l'emissió dels informes tècnics que se li
requereixin derivades de la seva titulació i de l'exercici de la direcció tècnica del servei.
Article 32.
Correspon al personal facultatiu l'exercici de les funcions que li delegui o encomani, en el marc de les que
són pròpies de la titulació exigida, el director tècnic del Centre Sanitari Municipal.
En l'exercici de les funcions inspectores que, pel que fa a la vigilància i el control del compliment de les
disposicions de l'Ordenança municipal per a la inserció d'animals de companyia en la societat urbana, se’ls
han encomanat, els funcionaris facultatius tenen la consideració d'agents d'autoritat municipal.
Article 33.
Correspon al personal de serveis exteriors la realització bàsica de les funcions i els treballs derivats dels
apartats a), b) (recollida) i f) de l'article 2 i a) i b) de l'article 3 del presente Reglament i els encomenats per
la direcció del servei.
Article 34.
Correspon al personal de serveis de manteniment la realització bàsica de les funcions i treballs derivats dels
apartats b, d (eliminació) i e de l'art. 2 del present Reglament.
Article 35.
Correspon als serveis de vigilància custodiar les instal∙lacions, els mitjans i serveis, així com dels materials i
animals dipositats a les dependències del Centre Sanitari Municipal.
Article 36.
Correspon als serveis administratius exercir les funcions pròpies dels subgrups d'administratius i auxiliars
del grup d'administració general i, concretament, cobrir les funcions descrites als apartats c i g de l'art. 2 del
present Reglament.
Article 37.
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Tot i el que expressen els articles 34 i 35 anteriors, l'Administració municipal ha d’arbitrar els mitjans
necessaris per promoure la polivalència de funcions respecte del personal adscrit a aquests serveis, ateses
les evidents raons d'economia i eficàcia d'aquests.
Article 38.
L'Administració municipal ha d’adoptar, així mateix, les mesures necessàries per garantir, com a mínim, la
prestació dels serveis descrits als apartats a, d (recollida) i f de l'article 2, de forma permanent.
TÍTOL V
Dels gravàmens
Article 39.
La utilització dels serveis dependents del Centre Sanitari Municipal queda subjecta al pagament dels drets,
taxes, arbitris i d'altres exaccions establertes a les ordenances fiscals municipals que siguin d'aplicació.
Article 40.
Constitueixen fets imposables les prestacions dels següents serveis:
‐ Desratització, desinfecció i desinsectació.
‐ Recollida i trasllat de cadàvers i restes d'animals.
‐ Recollida, trasllat i dipòsit d'animals vagabunds o abandonats.
‐ Dipòsit d'animals en observació sanitària, procedents de troballes o segrests.
‐ Serveis de dispensari i assistència sanitarioveterinària.
‐ Sacrifici d'animals.
‐ Eliminació de restes i cadàvers d'animals.
‐ Adopció d'animals.
Article 41.
Les oficines del Centre Sanitari Municipal han d’exercir les funcions recaptadores que, derivades de les
obligacions tributàries a què es refereix l'article anterior, els encomani la Tresoreria municipal.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Per a tot el que no preveu el present Reglament, escau el que disposa la Llei del règim local i la
normativa complementària, així com les disposicions que siguin d'aplicació, tant generals com
autonòmiques o locals.
Segona. El present Reglament entra en vigor el mateix dia que es publica al Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB), ja que s'han complit els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
10

11

