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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1937 de 12 de setembre, de delegació
d'atribucions en la tercera tinenta d'Alcaldia.

Decret.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Delegar en la tercera tinenta d’Alcaldia, a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la
Carta Municipal de Barcelona, les atribucions següents:
1. En matèria de tinença, protecció i seguretat d’animals:
1.1 Atorgar, denegar, així com resoldre la resta de qüestions i incidències, en matèria de
llicències per la tinença de gossos potencialment perillosos.
1.2 Incoar i resoldre el procediments sancionadors relatius a les infraccions competència
municipal de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, que s’indiquen a
continuació:
1.2.1 En matèria de protecció dels animals:
-

Les infraccions lleus de l’article 51.4 de l’ordenança municipal.
Les infraccions greus de l’article 51.3 de l’ordenança de protecció, tinença i venda
d’animals de l’art. 44. 3 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de protecció dels animals.

1.2.2.En matèria de gossos potencialment perillosos:
-

Les infraccions lleus, greus i molt greus de l’article 53 de l’Ordenança municipal.

1.2.3.En matèria de disciplina de mercat:
-

Les infraccions lleus de l’article 57.2 de l’Ordenança municipal.

1.2.4. La resta d’infraccions previstes a l’Ordenança municipal:
-

Les infraccions lleus, greus, i molt greus de l’article 59.

1.2.5. En matèria de seguretat ciutadana relacionada amb la tinença d’animals:
-

Les infraccions lleus de l’art 37.16 de la Llei 4/2015, de 30 de març, de seguretat
ciutadana.
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1.3 Adoptar en les anteriors matèries les mesures de naturalesa no sancionadora que es
concreten en els següents articles de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals:
-

Article 64.3: Mesures de policia administrativa de la defensa dels consumidors i
usuaris.
Article 67: Comís dels animals.
Article 68: Responsabilitat civil i reparació de danys als animals.
Article 69: Multes coercitives

1. 4. En matèria de comunicació de dades al Registre Censal Municipal:
-

Modificar les dades que poden ser objecte de sol·licitud per a la inscripció dels animals
de companyia i de gossos potencialment perillosos en el Registre Censal Municipal.

1.5. En matèria de circulació i estada d’animals de companyia a la via i als espais públics:
-

Determinar les hores i els punts en els quals els animals domèstics poden circular i
estar a les platges i en altres espais públics.
Determinar les vies, zones i els horaris en els quals els animals de companyia poden
anar sense lligar.

1.6 En matèria d’espais reservats als animals de companyia:
-

-

Determinar les característiques i el règim d’ús d’espais suficients reservats per a
l’esbarjo, la socialització i la realització de les necessitats fisiològiques en correctes
condicions d’higiene dels animals de companyia.
Aprovar un llistat d’espais reservats per als animals de companyia en cada barri on
podran anar solts, i dels horaris en què els animals de companyia poden anar sense
lligar en determinades vies i zones públiques.

1.7 En matèria d’alimentació dels animals a la via i als espais públics:
-

Determinar quins animals i en quines circumstàncies no poden ser alimentats pels
ciutadans a l’espai públic.

1.8 En matèria d’animals salvatges en captivitat potencialment perillosos:
-

Revisar els supòsits d’animals considerats per les seves característiques animals
salvatges potencialment perillosos.

1.9 En matèria d’aplicació i modificació de l’ordenança municipal:
-

La modificació dels annexos de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’animals
(OPTVA).
L’aprovació d’un manual operatiu per fixar els criteris d’aplicació de l’Ordenança de
Protecció, Tinença i Venda d’animals (OPTVA).

1.10 En matèria de tinença responsable d’animals:
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L’aprovació dels continguts i la sistemàtica d’accés de la ciutadania al carnet de
tinença cívica i l’acte administratiu d’acreditació.

Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en
aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de l'Alcaldia. Aquestes
resolucions exhauriran la via administrativa, d'acord amb l'article 52 de la llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 114 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta resolució seran
efectives a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal i en el web municipal.
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió
que celebri.
Barcelona, 12 de setembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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