
COMISSIÓ DE BENESTAR ANIMAL AL TROT A LES ILLES BALEARS 
 
Durant els darrers anys, s’està donant una gran importància a les normatives de benestar 
animal degut a una major conscienciació de les persones sobre el tracte dels animals. El trot 
és una modalitat esportiva molt arrelada a les Illes Balears i que es practica a la majoria dels 
països més desenvolupats del món. Un esport on els protagonistes són els cavalls trotadors i 
els seus conductors. 
 Els primers registres existents de curses de trot a les Illes Balears es remunten a 
principis de segle XX. Actualment, el trot a les Illes Balears és un esport tan arrelat que ja és 
considerat com una indústria, degut a tota la activitat econòmica que l’envolta i de la gran 
quantitat de llocs de feina directes e indirectes que ofereix. 
 La Federació Balear de Trot (FBT), va ser constituïda el 1986 amb la finalitat de ser 
l’òrgan encarregat de la promoció, gestió, organització, regulació, ordenació tècnica i la 
coordinació del trot. Una activitat desenvolupada tant a les Illes Balears com a la resta de 
l’estat espanyol, al ser la única organització estatal de trot tal com contempla el Conveni 
signat entre el Govern de les Illes Balears i el Consejo Superior de Deportes on es reconeix a 
la FBT com a Federación Española de Carreras al Trote (FECT). A més a més, la FBT forma 
part de la Unió Europea de Trot (UET). 
 El cavall trotador espanyol és una raça reconeguda pel Ministeri d’Agricultura com a 
raça pura integrada al territori espanyol. La gestió d’aquesta raça, regulada per les 
normatives estatals del Ministeri d’Agricultura i per les normatives de la Unió Europea, la du 
a terme l’Associació de Criadors de Cavalls Trotadors (ASTROT), una entitat encarregada de 
la gestió del llibre genealògic d’aquest cavall i del seu programa de millora a tot l’estat. 
 L’article 24 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears 
estableix que el trot és esport autòcton enquadrat en la Federació Balear de Trot, i  que 
aquest esport autòcton ha de ser objecte específic per la seva recuperació, manteniment, 
pràctica i desenvolupament.  

L’article 27.2 del Estatuts de la Federació Balear de Trot, ratificats per Resolució del 
director general d’Esports de data 20 de maig de 2015, estableix que l’esmentada Federació 
por crear altres òrgans complementaris que consideri oportú, mitjançant el corresponent 
acord de l’Assemblea General de la Federació. 

Per acord de l’Assemblea General de la Federació Balear de Trot de dia 30 de 
setembre de 2016, es crea la Comissió de Benestar Animal al Trot de les Illes Balears i 
s’aproven els seus estatuts. 

 
ANNEX 

 
ESTATUTS DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR ANIMAL AL TROT DE LES ILLES BALEARS 

 
Article 1.- Naturalesa 
1.- La Comissió de Benestar del animal al trot de les Illes Balears, és un òrgan complementari 
de la Federació Balear de Trot, per assessorar, orientar cap a la prevenció, recomanar i 
proposar regulacions en matèria del benestar animal dels cavall trotadors a les Illes Balears. 



2.- La Comissió ha de garantir la pràctica saludable de l’esport del trot per a la millora de les 
condicions de benestar dels cavalls trotadors a les Illes Balears. 
3.- La Comissió té el seu domicili a la seu social de la Federació Balear de Trot, carretera de 
Soller km. 3,5 de Palma (Hipòdrom Son Pardo) 
 
Article 2.- Composició 
2.1. Els membres de la Comissió del Benestar animal del trot de les Illes Balears són: 
 

a) El president o presidenta, que serà el President o Presidenta de la Federació Balear 
de Trot o la persona en qui delegui. 

b) Els vocals, que són: 
• El director o directora general competent en matèria d’esports o la persona 

en qui delegui. 
• El director o directora general competent en matèria de ramaderia o la 

persona en qui delegui. 
• Una persona representant de l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls 

de Trot. 
• Una persona representant del jutges o comissaris de l’esport del trot.  
• El director tècnic de la Federació Balear de Trot. 
• El gerent de la  Federació Balear de Trot. 
• Un representant del club de professionals del Trot.  
• Una persona representant de la Comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes 

Balears. 
• El president o presidenta de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca o la 

persona en qui delegui. 
• El president o presidenta del Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears o la 

persona en qui delegui. 
• Dos representants d’entitats de protecció i defensa dels animals 

d’organitzacions distintes. 
c) El secretari o secretaria serà un membre de la mateixa comissió. 
d) També formaran part d’aquesta comissió un representant, amb veu i sense vot, dels 

següents municipis: 
• Palma 
• Manacor 
• Sant Antoni de Portmany 
• Maó 
• Ciutadella 

 
2.2. La comissió pot constituir grups de treball per desenvolupar les seves funcions, als quals 
s’hi poden invitar persones expertes seleccionades per raó de la seva competència i 
qualificació sobre la matèria sobre la qual s’ha de tractar. 
2.3. No podràn formar part de la comissió persones sancionades o condemnades en casos de 
maltractament animal, sigui a l’ambit administratiu o penal. 



2.4. Una persona que forma part a la comissió, sancionada o condemnada en casos de 
maltractament animal, sigui a l’ambit administratiu o penal, serà cessat inmediatament del 
càrrec. 
 
3.- Funcions 
Les funcions de la Comissió del Benestar Animal de les Illes Balears són: 

a) Garantir el benestar animal i la practica saludable de l’esport del trot a les Illes 
Balears, mitjançant la proposta de mesures i directrius que facilitin l’activitat 
esportiva del trot amb un hàbit de salut i benestar dels cavalls trotadors. 

b) Vetllar per la protecció de la salut dels cavalls trotadors. 
c) Proposar la difusió de protocols i manuals pràctics per a la prevenció de lesions 

produïdes per l’activitat esportiva del trot. 
d) Proposar activitats de control i assessorament en matèria de benestar animals dels 

cavalls trotadors. 
e) Proposar la realització d’estudis dins l’àmbit de la investigació científica de l’esport 

del trot en relació amb els usos de medicaments. 
f) Proposar estudis de biomecànica esportiva dels cavalls trotadors destinades a 

millorar el rendiment esportiu, desenvolupament de tècniques d’entrenament i 
disseny de complements, material i equipaments, sempre tenint en compte el 
benestar animal dels cavalls trotadors. 

 
4.-  Funcionament i durada 
1. La Comissió es reuneix en sessió ordinària, a iniciativa del president o de la presidenta, 
dues vegades l’any, i de forma extraordinària quan el president o la presidenta ho consideri 
oportú o a instància d’un terç dels membres de la Comissió. 
2. La sessió queda vàlidament constituïda quan hi assisteixi la majoria dels membres, sempre 
que hi siguin presents el president o la presidenta i el secretari o la secretària, o les persones 
que els substitueixin. 
3. El secretari o la secretària ha de convocar els membres a les sessions, per ordre del 
president o presidenta, en una única convocatòria, amb set dies d’antelació, excepte en cas 
d’urgència que serà de quaranta -vuit hores. 
4. Els acords de la Comissió s’han d’adoptar per majoria dels membres presents. 
5. El mandat dels integrants de la Comissió és de quatre anys des que es constitueix, 
renovable pel mateix període. 
6. La convocatòria de la Comissió, ha d’incloure el dia, el lloc i l’hora de la seva celebració. 
7. A la comunicació al butlletí oficial de la Federació Balear de Trot de l’aprovació dels 
estatuts, es concedirá un termini de 15 díes naturals per a la designació dels representants 
de les entitats o institucions a la comissió. 
 
 
 


