GASETA MUNICIPAL
6 de maig del 2022

CSV: d06d-506b-cf9b-3a26

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2022-182 de 28 d'abril, pel qual es modifica
l'apartat 1.2 del 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 facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de
Barcelona i l'article 22 del Reglament Orgànic Municipal,

El 12 de setembre de 2019 es va aprovar per Decret d'Alcaldia (S1/D/2019-1937), la
delegació d'atribucions en la tercera tinenta d'Alcaldia.
En l'actualitat, la tercera tinenta d'Alcaldia té la competència en matèria de tinença, protecció
i seguretat dels animals.
Vist l'informe justificatiu de la Cap del Departament de Gestió i Protecció dels Animals de data
5 d'abril de 2022 en el que es detalla un anàlisi de les competències en aquesta matèria, es
constata la necessitat d'una revisió de l'actual decret, en concret de l'apartat 1.2 relatiu als
procediments sancionadors.
Per l'exposat, i en ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la
Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Modificar l'apartat 1.2 del Decret d'Alcaldia S1/D/2019-1937, de 12 de setembre, de
delegació d'atribucions en la tercera tinenta d'Alcaldia, que passa a tenir el redactat següent:
1.2. Iniciar, nomenar instructor/a i secretari/a i resoldre els procediments sancionadors
relatius a les infraccions tipificades a la legislació vigent en matèria 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 de protecció, tinença i venda
d'animals i de l'article 44.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Les infraccions greus de l'article 51.3 de l'Ordenança de protecció, tinença i venda
d'animals i de l'article 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:
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Les infraccions lleus, greus i molt greus de l'article 53 de l'Ordenança municipal.

1.2.3. En matèria de sanitat.
-

Les infraccions lleus de l'article 55.3 de l'Ordenança municipal i les infraccions greus
de l'article 55.2 de l'Ordenança municipal

1.2.4. En matèria de disciplina de mercat:
-

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

1.2.5. La resta d'infraccions previstes a l'Ordenança municipal:
-

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

1.2.6. 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.

1.2.7. Infraccions tipificades a la legislació vigent en matèria de protecció, tinença i venda
d'animals, en aquells casos en què sigui competent l'Alcaldia de Barcelona.
Segon. Mantenir la resta de pronunciaments del Decret d'Alcaldia S1/D/2019-1937 de 12 de
setembre, en tot allò que no contravinguin la present resolució.
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.
Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió
que celebri.

Barcelona, 28 d’abril de 2022. L'alcaldessa, Ada Colau i Ballano.
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