
ACORD DEL PLE DE DIA 10 D’OCTUBRE DE 2013 PEL QUAL S’APROVA EL 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE L’INSTITUT DE L'ESPORT  HÍPIC 

DE MALLORCA 
(BOIB núm. 176, de 21 de desembre de 2013) 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca de dia 6 d‘octubre de 1997 i publicats 
en el Butlletí Oficial de la CAIB el 4-11-97, els Estatuts de l‘Institut de l‘Esport Hípic 
de Mallorca, i establertes com a facultat de la Junta Rectora de l‘esmentat Institut en 
l‘article 11. 1r.b, l‘elaboració i l‘aprovació de les oportunes normes de règim interior, la 
Presidència de l‘Institut de l’Esport Hípic de Mallorca proposa l‘aprovació d‘aquest 
Reglament de règim interior, per a la utilització hípica de les instal·lacions, els locals i 
els serveis dels Hipòdroms, gestionats per l’IEHM.  

El Reglament es proposa aconseguir l‘optimització dels recursos de què disposen els 
Hipòdroms gestionats per l’IEHM per promoure i desenvolupar l‘esport hípic en 
general, i especialment de les corregudes de cavalls al trot, i establir els drets i les 
obligacions dels usuaris de les instal·lacions de referència, la regulació dels serveis dels 
quals poden disposar. així com procurar el  benestar dels cavalls a les instal·lacions 
gestionades per l’IEHM. 

Per altra banda, i per aconseguir la finalitat exposada, s‘estableix una tipificació 
enunciativa de les faltes que puguin cometre els usuaris i una llista de sancions que 
proporcionalment puguin ésser aplicades. 

 

CAPÍTOL I 

NATURALESA, OBJECTE I ÀMBIT 

 

Article 1 
El present Reglament de règim interior procedeix de la facultat d‘autoregulació genèrica 
de les administracions públiques i, en concret, del que estableix l‘article 8, apartat b, 
dels Estatuts de l‘Institut de l‘Esport Hípic de Mallorca, publicats al BOIB del 4-11-97.  

 

Article 2  
És objecte del present Reglament la regulació dels drets i les obligacions de l‘organisme 
autònom Institut de l‘Esport Hípic de Mallorca i dels usuaris de les instal·lacions i 
serveis dels Hipòdroms gestionats per l’Institut  

 

Article 3  

Aquest Reglament afecta les persones físiques i jurídiques que per qualsevol raó 
utilitzin les instal·lacions i/o serveis dels Hipòdroms gestionats per l’Institut i el propi 
organisme autònom IEHM. Des d‘un punt de vista material afecta els actuals béns i 

  



serveis dels esmentats Hipòdroms, i també aquells que en el futur es puguin crear o 
adquirir.  

 

CAPITOL II 

DE LES OBLIGACIONS I DRETS DE L‘IEHM 

 

Article 4 
L‘organisme autònom IEHM ha de tenir en condicions d’ésser utilitzades les quadres on 
s‘allotgen els cavalls de competició de forma permanent, i també aquelles altres, 
anomenades boxes, que utilitzen únicament els cavalls participants en la reunió hípica 
els dies de competició.  

Aquestes condicions inclouen les de prestació del fluid elèctric.  

 

Article 5  
També ha de mantenir en condicions d’ésser utilitzats els sostres que hi ha damunt les 
quadres, en els mateixos termes establerts en l‘article anterior.  

 

Article 6
 
 

L‘IEHM ha de conservar i mantenir la pista de competició i també les d‘entrenament i/o 
escalfament. Concretament tindrà especial cura en el correcte anivellament de la pista 
de competició, en la necessària quantitat d‘arena o altres materials imprescindibles.  

 

Article 7  

L‘IEHM posarà a disposició dels usuaris en condicions ésser utilitzats els rentadors, 
corrals i abocadors que hi ha actualment i els que en el futur pugui construir.  

 

Article 8  
A iniciativa del President de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, la Junta Rectora de 
l’IEHM  proposarà al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació de les taxes corresponents 
que en concepte d’utilització exclusiva de les quadres, sostres, corrals i/o altres espais o 
zones dels hipòdroms hauran d’abonar els usuaris.   

L‘abonament de la quantitat de la taxa que s‘indiqui eximirà l‘usuari de qualsevol altre 
pagament per la utilització de les quadres els sostres i corrals, de fluid elèctric.  

Els altres espais o zones dels hipòdroms que puguin ser objecte d’utilització no estaran 
exemptes de pagar les despeses que generin en consum, tant elèctric com d’aigua,  
manteniment, etc. 

  



Article 9  
A través de la Direcció de l‘IEHM s’indicarà, amb l‘antelació suficient, els dies i 
horaris d‘utilització, tant de la pista de competició com de les d‘entrenament i/o 
escalfament dels hipòdroms, i es donarà compte a la Federació Balear de Trot de 
l’inclompliment d’aquestes normes per si es pogués considerar infracció esportiva. 

 

Article 10 
La Direcció de l’Institut ha de contestar de forma expressa tota reclamació fundada que, 
exposada per escrit, i en relació amb les obligacions de l‘IEHM fins aquí regulades, es 
formalitzi. La resposta serà al termini de quinze dies hàbils comptadors del dia de la 
recepció.  

 

Article 11 
L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, quan tingui coneixement de la defunció d’un 
equí dins les instal·lacions competència de l’Institut i  abans de permetre el trasllat de 
l’animal, amb la màxima celeritat sol·licitarà al responsable de l’animal mort, el 
certificat veterinari dels possibles motius de la defunció. En cas de no comptar amb el 
certificat veterinari, l’Institut a través dels serveis veterinaris propis o contractats,  
demanarà l’emissió del corresponent certificat 

En el cas que existissin indicis de maltractament animal o mort violenta l’Institut donarà 
immediatament compte dels fets a l’autoritat policial o judicial competent. 

 

CAPÍTOL III 

DE LES OBLIGACIONS I DELS DRETS DELS USUARIS 

 

Article 12  

L‘usuari de quadres, sostres, corrals i/o altres espais té l‘obligació d‘abonar la taxa 
corresponent que per la seva utilització s‘estableixi.  

 

Article 13  
Els usuaris estan obligats a conservar en condicions  higièniques i de correcte 
manteniment aquelles instal·lacions que amb caràcter exclusiu se’ls assignin. També 
usaran els elements comuns (pistes, rentadors, corrals, etc.) amb la màxima diligència 
que en garanteixi la conservació i el manteniment.  

 

Article 14  
Per utilitzar en exclusiva quadres, sostres, corrals i/o altres espais l‘interessat haurà de 
sol·licitar-ho per escrit, i també s‘haurà de comprometre que siguin ocupats per equins o 
utilitzats com a magatzem d‘aliments o utensilis propis de l‘esport hípic i/o amb la 

  



finalitat que s’han assignat la instal·lació, al mateix temps que es compromet 
expressament a no cedir les esmentades instal·lacions a tercers.  

A les quadres a les qual es fa referència, hi tindran preferència d’assignació els cavalls 
raça trotona que es trobin en situació d‘entrenament, ensinistrament o competició.  

 

Article 15 
Queda prohibit als usuaris establir a qualsevol lloc del recinte hípic parada de 
sementals.  

 

Article 16  
La utilització exclusiva de les quadres du inclosa la porció d‘un terreny igual de llarg i 
també inclou l‘ús de l‘anella clavada a la part inferior de la finestra de ventilació.  

 

Article 17  
L‘usuari ha conservar des del punt de vista higiènic la quadra, el sostre, i/o el corral o 
altres espais assignats en condicions raonables. Està prohibida la utilització de les 
quadres com a magatzem i com a recinte per a la guarda de qualsevol altre animal.  

 

Article 18  
Els usuaris han de dipositar els fems, inclosos els excrements dels cavalls, als llocs que, 
indicats com a abocadors, es troben dins el recinte.  

 

Article 19 

Està prohibit transitar amb vehicles de motor pels recintes de les quadres. Se 
n‘exceptuen aquelles labors imprescindibles de càrrega i descàrrega de cavalls, aliments 
i/o coses imprescindibles, així com la recollida de matèria orgànica.  

 

Article 20 
Correlativament amb el que estableix l‘article 9 del present Reglament, els usuaris han 
d‘utilitzar la pista de competició per realitzar entrenaments respecte a les directrius 
fixades per l’IEHM en els dies i les hores indicades.  

La pista de competició és únicament utilitzable per efectuar-hi competicions i 
entrenaments.  

La pista interior per a l‘exercici al trot els dies no indicats com a d‘entrenament.  

La resta de zones de l‘interior de les pistes són utilitzables per passejar-hi els cavalls i/o 
ensinistrar-los. 

  



Article 21  
Durant el transcurs de les competicions només podran utilitzar les pistes dels 
Hipòdroms gestionats per l’IEHM aquells cavalls inscrits en la reunió hípica de la qual 
es tracta.  

 

Article 22 
Els usuaris que tinguin responsabilitat, ja sigui com a propietari, entrenador i/o 
conductor tenen l’obligació de comunicar de forma immediata als responsables de 
l’Institut qualsevol defunció d’un cavall que es produeixi dins els hipòdroms 
competència de l’IEHM. 

El responsable del cavall mort, per poder traslladar l’equí des de l’hipòdrom a un centre 
autoritzat d’enterrament o a crematori, haurà de presentar certificat emès per veterinari 
col·legiat de les possibles causes de la defunció de l’animal. 

La propietat del animal mort tindrà l’obligació de reintegrar a l’Institut de l'Esport Hípic 
de Mallorca totes les despeses que ocasioni de veterinari, transport i/o enterrament o 
cremació, etc.  

 

CAPÍTOL IV 

DE LES FALTES I LES SANCIONS 

 

Article 23  
L‘IEHM exercirà la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones, físiques o 
jurídiques, que per qualsevol concepte facin ús de les instal·lacions i serveis dels quals 
és responsable l‘Institut esmentat.  

 

Article 24  
El règim disciplinari que regula el present capítol s‘ha d‘entendre sense perjudici de la 
responsabilitat civil i/o penal en la qual puguin incórrer els afectats.  

 

Article 25 
Les infraccions regulades en aquest Reglament són qualificades com a molt greus, greus 
i lleus.  

 

Article 26  

Són faltes lleus:  

a) El retard en l‘abonament de la taxa establerta per la utilització privativa de 
quadres,  sostres, corrals i/o altres espais.  

  



b) No mantenir les condicions higièniques mínimament exigibles a les quadres, 
sostres, corrals i/o altres espais assignats, així com en l‘ús dels elements 
comuns.  

c) La utilització de les pistes de competició i passeig incomplint els usos i 
horaris que indica la Direcció.  

d) Envair o utilitzar la part de terreny annexa dels elements privatius assignats a 
un altre usuari.  

e) Acumular utensilis (“cabriols”, guarnicions, etc.) en els llocs d‘ús 
comunitari.  

f) Transitar amb vehicles de motor dins el recinte hípic excepte el que disposa 
l‘article 19 d‘aquest Reglament. 

g) Estacionar el vehicles a l’interior dels hipòdroms, sense autorització 

 

Article 27  
Són faltes greus: 

a) El retard reiterat en l‘abonament de la taxa fixada per la utilització privativa de 
quadres, sostres corrals i/o altres espais  

b) Dedicar la quadra assignada a la guarda d’animals que no siguin cavalls o com a 
magatzem d‘aliments o altres coses. 

c) Dedicar el sostre assignat a la guarda d‘altres animals.  

d) La utilització de les pistes de competició i passeig per cavalls no participants en 
la reunió hípica, el temps de la realització d‘aquesta.  

e) L‘establiment de parada de sementals en el recinte de l‘Hipòdrom. 

f) La comissió de tres faltes lleus en el període del mateix any natural. 

g) Cometre altercats d’ordre públic a les instal·lacions dels hipòdroms o de 
l'IEHM. 

h) El maltractament indirecte, negligència en les cures bàsiques, com l’atenció 
veterinària inadequada, deixar el cavall a la intempèrie patint de les 
inclemències del temps, o sense aliment, menjar i aigua, descuit de la seva salut, 
del seu benestar, no netejar el lloc on habita. 

i) No comunicar de forma immediata a l’IEHM, per part dels responsables d’un 
cavall la defunció d’aquest en les instal·lacions dels hipòdroms gestionats per  
l’Institut.  

 

Article 28 
Són faltes molt greus:  

a) Les coaccions, les amenaces, els insults i/o les agressions al personal adscrit a 
l‘IEHM o als directius o al personal d’empreses subcontractades que realitzin les 
seves funcions als hipòdroms.  

  



b) La falta de pagament per un període de tres mesos de les taxes indicades per a la 
utilització privativa de quadres, sostres, corrals i/o altres espais assignats. 

c) Els danys materials produïts voluntàriament en  a les instal·lacions dels 
hipòdroms.  

d) Deixar a altres les quadres, sostres corrals i/o altres espais assignats de forma 
privativa, sense autorització de l'IEHM. 

e) La comissió de tres faltes greus en el període d‘un any natural.  

f) El maltractament directe com l’omissió intencional de proporcionar-los les cures 
bàsiques, aliment, menjar i/o aigua, agressions i/o abandó  de l’animal. 

g) No reintegrar les despeses, ocasionades a l’Institut, per la mort d’un cavall a les 
seves instal·lacions. 

h) Retirar de les instal·lacions dels hipòdroms gestionats per l’IEHM els cavalls 
morts sense haver-ho comunicat prèviament i de forma immediata als 
responsables de l’Institut. 

 

Article 29  
Per raó de les faltes les quals es refereix aquest Reglament de règim interior podran 
imposar-se les següents sancions:  

1) Advertiment. 

2) Amonestació pública, mitjançant publicació en el tauler d‘anuncis de 
l‘Institut. 

3) Suspensió o inhabilitació temporal dels drets com a usuari dels Hipòdroms  
gestionats per l’Institut. 

4) Privació definitiva, com a màxim de tres anys, dels drets com a usuari dels 
hipòdroms gestionats per l’Institut.  

5) Multa.  

 

Article 30  
Les faltes lleus podran ésser sancionades amb:  

a) Advertiment.  

b) Amonestació pública, mitjançant publicació en el tauler d‘anuncis de 
l‘Institut.  

c) Suspensió o inhabilitació de fins a dos mesos dels drets com a usuari dels 
hipòdroms gestionats per l’Institut.  

d) Multa de 100,00 a 750,00euros.  

 

Article 31 
Per raó de la comissió de falta greu, podran imposar-se les següents sancions:  

  



a) Suspensió o inhabilitació dels drets com a usuari dels hipòdroms gestionats 
per l’Institut de dos mesos a un any. 

b) Multa de 751,00 a 1.500,00 euros.  

 

Article 32 
Per la comissió de falta molt greu podran imposar-se les següents sancions:  

a) Suspensió dels drets com a usuari dels hipòdroms gestionats per l’Institut per 
un període d‘un any i un dia a tres anys.  

b) Privació per un màxim de tres anys, dels drets com a usuari de les 
instal·lacions dels hipòdroms gestionats per  l’Institut. 

c) Multa de 1.501,00 a 3.000,00 euros.  

 

Article 33  
Terminis de prescripció:  

Les infraccions constitutives de faltes en els termes dels articles precedents prescriuran 
als tres anys, als dos anys o als sis mesos segons la qualificació com a faltes molt greus, 
greus o lleus, respectivament. La indicada prescripció s‘interromp per la comunicació a 
l‘infractor de la comissió de la falta o de la iniciació de l‘expedient sancionador oportú.  

 

CAPÍTOL V 

DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR 

 

Article 34  
El procediment de sanció serà el simplificat, aplicat a les faltes  lleus, i l‘ordinari per a 
les faltes greus i molt greus.  

 

Article 35  
L‘òrgan competent per a la tramitació del procediment serà la direcció o l’administrador 
de l‘Institut.  

L‘òrgan competent per a la resolució del procediment simplificat serà el president de 
l‘Institut.  

Per a la resolució del procediment ordinari, l‘òrgan competent serà la Junta Rectora.  

L‘òrgan competent per resoldre els recursos en el procediment simplificats serà la Junta 
Rectora i el Consell Executiu per als recursos de procediment ordinari.  

El procediment que s‘haurà de seguir serà el previst en el Decret 14/1994, de 10 de 
febrer, pel qual s‘aprova el Reglament  procediment sancionador de la CAIB.  

  



  

Disposició final 
El present Reglament entrarà en vigor l‘endemà de la seva publicació en el BOIB i una 
vegada transcorregut el termini previstes l‘article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril 
reguladora de les bases de règim local.  
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