JOSE RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DO PLENO DO CONCELLO DE VIGO,
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CERTIFICA: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día 26 de abril de
2017, adoptou o seguinte acordo:
3.APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL
PARA A PROTECCIÓN E TENENCIA DE ANIMAIS. EXPTE. 11989/306 (REXISTRO
PLENO 1539/1101).
ANTECEDENTES.- Con data 27 de marzo, o técnico de Administración Xeral de Medio
Ambiente, conformado polo xefe de Servizo de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo
e pola concelleira delegada de Medio Ambiente, Sra. Mª Jesús Lago Rey, emite o
seguinte informe proposta,
“I.1. Por Orden de Servizo da Concelleira-Delegada de Medio Ambiente e Vida Saudable de 29
de xuño de 2016, iniciouse o procedemento administrativo de modificación da Ordenanza
Municipal para a Protección e Tenencia de Animais, aprobada polo Pleno do Concello o 16 de
febreiro de 2000 (BOP nº 119, de 22 de xuño do 2000), Expte. Nº 11989/306.
I.2. Con data 13 de xullo de 2016, o Sr. Xefe do Servizo de Medio Ambiente, Sanidade e
Consumo, emitiu, co conforme da Concelleira-Delegada de Medio Ambiente e Vida Saudable,
Memoria Xustificativa sobre a modificación da Ordenanza Municipal para a Protección e Tenencia
de Animais. Segundo se recolle na devandita Memoria Xustificativa, a pretensión modificadora
responde a un dobre obxectivo:
1. Modificar o artigo 7.3 da Ordenanza Municipal e a súa disposición derrogatoria para dar
resposta a demanda social relativa a que os cans poidan transitar en liberdade,
acompañados polos seus propietarios, por algúns dos areais do concello de Vigo.
2. Modificar o artigo 42 co obxecto de adaptar a normativa municipal en materia de
sancións as modificacións realizadas pola Lei 8/2014, de 26 de setembro, de reforma da
Lei 1/1993, de 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en
catividade.
I.3. En relación coa pretendida modificación do artigo 7.3 da Ordenanza Municipal e a súa
disposición derrogatoria, con data 21 de xullo de 2016, a Concelleira-Delegada de Medio
Ambiente e Vida Saudable solicitou informe do Servizo Provincial de Costas de Pontevedra
(Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente) e da Xefatura Territorial da
Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
I.4. Con data 22 de agosto de 2016, DOC. Nº 160112070, ten entrada no Rexistro Xeral do
Concello de Vigo escrito remitido pola Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Xunta
de Galicia, no que comunican que non é competencia da Consellería de Sanidade informar
sobre a circulación ou permanencia de cans e outros animais nas zonas de baño, xa que esta
cuestión non se regula na normativa sanitaria sobre zonas de baño.
I.5. Con data 8 de outubro de 2016, DOC. Nº 160134426, ten entrada no Rexistro Xeral do
Concello de Vigo escrito remitido polo Servizo Provincial de Costas de Pontevedra (Ministerio de
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente) no que se manifesta a conformidade do devandito
organismo co texto da proposta da modificación pretendida. Asemade, có carácter de «numerus
apertus» e có obxecto de compatibilizar a creación de “lugares de esparexemento canino” en
determinados areais do municipio coa «voluntas legis» da Ley22/1988, de 28 de xullo, de
Costas, dan traslado dunha serie de consideracións a ter en conta na determinación dos areais
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nos que os cans poidan transitar en liberdade, acompañados polos seus propietarios.
II. NORMATIVA APLICABLE:
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións
Públicas [*Disposición Transitoria Terceira] (LPACAP).
- Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común (LRXPAC).
- Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL).
- Lei 57/2003, de 16 de decembro, Medidas para a Modernización do Goberno Local (LMMGL).
- Decreto 17/06/1955, Regulamento de Servizos das Corporacións Locais (RSCL).
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, Regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais (ROF).
- Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido das disposicións legais
vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA).
- Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o Réxime Xurídico da Tenza de Animais Potencialmente
Perigosos (LRXTAPP).
- Lei do Parlamento Galego de Protección de animais domésticos e salvaxes en catividade 1/1993,
de 13 de abril (LPADSC).
- R.D. 287/2002, de 22 marzo, polo que se desenrola a Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o
Réxime Xurídico da Tenza de Animais Potencialmente Perigosos.
- Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente
perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Ordenanza Municipal para a Protección e Tenencia de Animais (publicada no BOP nº 119, de 22
de xuño de 2000).
III. XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS PROPOSTAS:
III.1. A Lei 1/1993, do 13 de abril, ten por obxecto a protección dos animais domésticos e
salvaxes en catividade, baixo a posesión do ser humano. O devandito texto legal fixa como
principio fundamental de protección destes animais ó da posesión ou tenencia responsable, de
modo que os afectados asuman o coidado dos animais en todos os aspectos contidos na
mencionada Lei como a contraprestación humana que se lles debe fronte o afecto ou utilidade
que significa o animal para o seu posuidor.
A Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da posesión dos animais
potencialmente perigosos, ten por obxecto establecer a normativa aplicable á tenencia de
animais potencialmente perigosos para facela compatible coa seguridade de persoas e bens e
de outros animais.
A Ordenanza Municipal para a protección e tenencia de animais foi aprobada polo Pleno do
Concello o 16 de febreiro de 2000, tendo por obxecto asumir os motivos que figuran na parte
expositiva das mencionadas leis e establecer os requisitos esixibles no termo municipal de Vigo
para a tenencia responsable de animais domésticos ou salvaxes en catividade, incluso dos
cualificados como potencialmente perigosos, de xeito que a súa utilización proveitosa polas
persoas sexa compatible coa protección dos propios animais e a eliminación dos riscos que
poidan derivarse para a vida, saúde e integridade física das persoas e a seguridade dos bens.
O artigo 11 da mencionada ordenanza, no seu apartado segundo, establece que a autoridade
municipal poderá fixar os espazos e horarios de esparexemento para animais nos que poderán
circular libremente soltos acompañados polo seu propietario/a ou posuidor/a.
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Nos últimos anos constatouse a existencia dunha importante demanda social relativa a que os
cans poidan transitar en liberdade, acompañados polos seus propietarios, por algúns dos areais
do concello de Vigo. Habida conta de que o artigo 7.3 da ordenanza municipal establece a
prohibición da circulación ou permanencia de cans e outros animais nas praias en período
estival, definido este como o comprendido entre o 1 de xuño e o 30 de setembro, faise
necesaria a modificación da normativa municipal co obxecto de adaptala á realidade cidadá e
compatibilizar as necesidades de todos os usuarios dos Areais do municipio, garantindo, así
mesmo, o respecto ao medio ambiente e a salvagarda da salubridade pública.
III.2. A Lei 8/2014, de 26 de setembro, de reforma da Lei 1/1993, de 13 de abril, de protección
de animais domésticos e salvaxes en catividade, modificou esta última, entre outras cuestións,
nas relativas ao importe das sancións previstas. Con independencia de que na materia existe
unha clara prevalencia da normativa sectorial estatal e autonómica sobre da tipificación contida
nas Ordenanzas, é conveniente, en aras do principio de seguridade xurídica, afrontar a
modificación do artigo 42 (sancións) da Ordenanza Municipal co obxecto de acomodar os
importes das sancións ó preceptuado na normativa autonómica.
IV. CONTIDO DAS MODIFICACIÓNS:
IV.1. Na Memoria Xustificativa emitida en data 13 de xullo de 2016, que se dá integramente por
reproducida, proponse modificar a Ordenanza Municipal para a Protección e Tenencia de Animais
nos seguintes puntos:
IV.1.1. Engadir no artigo 7, un apartado.3bis.
Esta modificación ten a súa xustificación na pretensión municipal de exceptuar da prohibición
xeral contida no artigo 7.3 aqueles areais respecto dos cales a autoridade municipal os delimite
como zona de esparexemento canino, onde os cans poderán circular libremente e soltos
acompañados polo seu propietario/a ou posuidor/a.
IV.1.2. Engadir no artigo 7, un apartado 3ter.
A devandita modificación ten como finalidade deixar claro que, polo que os cans potencialmente
perigosos se refire, estes deberán, en lugares públicos, ir sempre suxeitos con correa e bozo, de
conformidade có preceptuado na normativa pola que se regula a tenencia deste tipo de animais.
Polo tanto, o actual artigo 7.3 pasaría a ter a seguinte estrutura:
•

•
•

Artigo 7.3: Establece a prohibición xeral da circulación ou permanencia de cans e outros
animais nas praias en período estival, definido este como o comprendido entre o 1 de
xuño e o 30 de setembro.
Artigo 7.3bis: Exceptúase da prohibición xeral contida no artigo 7.3 aqueles areais
respecto dos cales a autoridade municipal delimite como zona de esparexemento canino.
Artigo 7.3ter: Exceptúase do disposto no artigo 7.3bis os cans calificados pola normativa
de aplicación como potencialmente perigosos, os cales deberán ir sempre suxeitos con
correa e bozo.

IV.1.3. Modificar a redacción da disposición derrogatoria da Ordenanza Municipal para a
protección e tenencia de animais.
O ultimo paragrafo do artigo 19 da Ordenanza Municipal de Zonas Naturais e Espazos Verdes,
aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo de 26 de maio de 1994 (BOP nº 200 de
18/10/1994), establece a prohibición de permanencia, tránsito ou paseo de cans e outros
animais polas praias do termino municipal.
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Habida conta da dualidade normativa reguladora da materia relativa a permanencia de animais
nos areais do municipio, e con independencia da aplicación do principio lexislativo "lex posterior
derogat priori", a pretensión da nova redacción da disposición derrogatoria da Ordenanza
Municipal para a protección e tenencia de animais, na que se derroga expresamente o ultimo
paragrafo do artigo 19 da Ordenanza Municipal de Zonas Naturais e Espazos Verdes, é aclarar,
sen ningún xénero de dubidas, a normativa municipal de aplicación.
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IV.1.4. Modificar o artigo 42.
Dita modificación ten como finalidade adaptar as sancións de multa previstas na Ordenanza
Municipal aos novos importes establecidos na Lei 8/2014, de 26 de setembro, de reforma da Lei
1/1993, de 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade.
IV.2. Tendo en conta a pretendida modificación do artigo 7.3 da Ordenanza Municipal resulta
xustificado, así mesmo, a modificación do seu artigo 41.1.p).
A devandita modificación ten como obxectivo harmonizar a nova redacción do artigo 7.3 da
Ordenanza Municipal coa tipificación contida no artigo 41.1.p) da devandita ordenanza.
V. COMPETENCIA MUNICIPAL:
V.1. Os municipios están legalmente habilitados para exercer competencias en materias tales
medio ambiente urbano (Art. 25.2.b] LRBRL), configurado este como servizo público de
prestación obrigatoria para os municipios de máis de 50.000 habitantes (Art. 26.1.d] LRBRL).
Asemade, compete ao Alcalde a responsabilidade superior na defensa e protección dos animais
no ámbito de cada municipio (Art. 16 LPADSC).
V.2. As ordenanzas municipais, en tanto que disposicións acordadas polas Corporacións locais
para rexer con carácter xeral, son un medio ordinario de intervención na actividade dos
cidadáns (Arts. 84.1.a] LRBRL) e constitúen a manifestación típica da potestade regulamentaria
recoñecida ás entidades locais nos artigos 4.1.a] da LRBRL e do ROF e 6.1.a] da LALGA.
V.3. Tal intervención na actividade dos particulares deberá axustarse, en todo caso, ós principios
de igualdade de trato, necesidade e proporcionalidade có obxectivo que se persegue (Art. 84.2
da LRBRL).
V.4. As súas disposicións serán aplicables en todo o non previsto pola lexislación básica e pola
LALGA, non podendo conter preceptos contrarios ás leis e a outras disposicións xerais de
superior rango xerárquico pero sí tipificar infraccións e establecer sancións de conformidade co
determinado pola lexislación sectorial (Arts. 4 e 287 LALGA, 55 TRRL e 11 RSCL) ou, en defecto
desta, de acordo cos criterios establecidos nos artigos 139-141 da LRBRL.
V.5. A teor do disposto na LRBRL, corresponde á Xunta de Goberno local a aprobación dos
proxectos de ordenanzas (Art. 127.1.a]) e ó Pleno da Corporación a aprobación e modificación
das ordenanzas e regulamentos municipais (Art. 123.1.d]); atribución esta última tamén
recollida nos artigos 64.2.d) da LALGA e 50.3 do ROF.
V.6. De acordo co artigos 49 da LRBRL, a súa aprobación axustarase ó seguinte procedemento:
a) Aprobación inicial polo Pleno.
b) Información pública e audiencia dos interesados polo prazo mínimo de trinta (30) días
para a presentación de reclamacións e suxestións.
c) Resolución de todas as reclamacións e suxestións presentadas dentro do prazo e
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aprobación definitiva polo Pleno.
De non se presentar ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente
adoptado o acordo ata entón provisional.
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V.7. Entrada en vigor: Conforme co previsto no artigo 70.2 da LRBRL, a modificación da
Ordenanza entrará en vigor unha vez aprobada definitivamente polo Pleno e publicada
integramente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia, cando haxa transcorrido o prazo
previsto no artigo 65.2 da LRBRL.
VI. PROPOSTA DE ACORDO PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta dos Servizos Municipais de Medio
Ambiente, ACORDA:
PRIMEIRO: Aprobar o Proxecto de Modificación da Ordenanza Municipal para a Protección e
Tenencia de Animais (exp. Nº 11989/306), co texto que se transcribe ao final deste acordo.
SEGUNDO: Propoñer ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Municipal para a Protección e
Tenencia de Animais (exp. Nº 11989/306), co texto que se transcribe ao final deste acordo.
SEGUNDO: Abrir un período de información pública polo prazo de 30 días para a presentación de
reclamacións e suxestións.
TERCEIRO: Declarar que, consonte ao establecido no artigo 49.c) da LRBRL, de non se presentar
ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente aprobado ata entón
provisional, debendo publicarse o texto íntegro da Ordenanza Modificada no BOP, entrando en
vigor cando haxa transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local.
VII. PROPOSTA DE ACORDO PARA O PLENO DA CORPORACIÓN:
Á vista dos feitos e fundamentos de dereito expostos, proponse ao Pleno da
Corporación Municipal, por proposta da Xunta de Goberno Local e previa aprobación
do proxecto pola mesma, a adopción, previo ditame da Comisión Informativa
correspondente, do seguinte, ACORDO:”.
Polo anteriormente exposto o informante emite a proposta que se contén na parte
dispositiva deste acordo.
A Xunta de Goberno Local, en data 30 de marzo de 2017, aproba a proposta
mencionada.
A Comisión Informativa de Medio Ambiente, Festas, Turismo e Deportes, en sesión
ordinaria do día 19 de abril de 2017, ditaminou favorablemente dita proposta.
VOTACIÓN: Con vinte votos a favor dos membros do grupo municipal Socialista,
señores e señoras Abelairas Rodríguez, Alonso Suárez, Aneiros Pereira, Blanco Iglesias,
Caride Estévez, Fernández Pérez, Iglesias González, Lago Rey, López Font, Marra
Domínguez, Pardo Espiñeira, Regades Fernández, Rivas González, Rodríguez Díaz,
Rodríguez Escudero, Silva Rego e a Presidencia, e máis dos membros do grupo
municipal de Marea de Vigo, señores e señora, Jácome Enríquez, López Barreiro e
Pérez Correa, e cinco abstencións dos membros do grupo municipal do Partido Popular
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señores e señoras, Egerique Mosquera, Figueroa Vila, Gago Bugarín, Muñoz Fonteriz e
Piñeiro López, adóptase o seguinte,
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ACORDO:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a modificación da Modificación da Ordenanza Municipal para a
Protección e Tenencia de Animais (exp. Nº 11989/306), co texto que se transcribe ao final deste
acordo.
SEGUNDO: Abrir un período de información pública polo prazo de 30 días para a presentación de
reclamacións e suxestións.
TERCEIRO: Declarar que, consonte ao establecido no artigo 49.c) da LRBRL, de non se presentar
ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón
provisional, debendo publicarse o texto íntegro da Ordenanza modificada no BOP, entrando en
vigor cando haxa transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local.
MODIFICACIÓNS DA ORDENANZA MUNICIPAL PARA A PROTECCIÓN DE ANIMAIS
MODIFICACIÓN DO ARTIGO 7.3:
•

Engadir no artigo 7, un apartado 3 bis. á Ordenanza Municipal para a protección e
tenencia de animais do Concello de Vigo, aprobada definitivamente polo Pleno de 16 de
febreiro de 2000 (BOP nº 119 de 22/06/2000), que terá o seguinte teor literal:

“3bis. Exceptúanse expresamente do preceptuado no artigo anterior aqueles areais
respecto dos cales, ao abeiro do establecido no artigo 11 en relación co artigo 24 desta
Ordenanza, a autoridade municipal delimite como zona de esparexemento canino, onde os cans
poderán circular libremente e soltos acompañados polo seu propietario/a ou posuidor/a”.
•

Engadir no artigo 7, un apartado 3ter, que terá o seguinte teor literal:

“3ter. Quedan exceptuados do disposto no apartado anterior os cans calificados como
potencialmente perigosos, conforme a normativa pola que se regula a tenencia de
animais potencialmente perigosos, que deberán, en lugares públicos, ir sempre suxeitos con
correa e bozo, de conformidade coa normativa aplicable”.
MODIFICACIÓN DO APARTADO P) DO ARTIGO 41.1, QUE TERÁ O SEGUINTE TEOR LITERAL:
“p). A circulación e permanencia de animais en piscinas públicas durante a tempada de
baño, así como nas praias durante o período estival fóra dos lugares e horarios establecidos
para que poidan circular libremente e soltos”.
MODIFICACIÓN DO ARTIGO 42, QUE TERÁ O SEGUINTE TEOR LITERAL:
“Artigo 42
As infraccións indicadas no artigo anterior sancionaranse con multas de:
a) As leves, de 100 a 500 euros.
b) As graves, de 501 a 5.000 euros.
c) As moi graves, de 5.001 a 30.000 euros”.
MODIFICACIÓN DA DISPOSICIÓN DERROGATORIA, QUE TERÁ O SEGUINTE TEOR LITERAL:
“Queda derrogada a Ordenanza municipal sobre tenencia de animais, aprobada polo Concello
Pleno en sesión do 8 de xullo de 1984, así como calquera outra norma de igual ou inferior
rango, acordo ou resolución que se opoña ó establecido na presente ordenanza, en concreto
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queda derrogado o ultimo paragrafo do artigo 19 da Ordenanza Municipal de Zonas Naturais e
Espazos Verdes, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Vigo de 26 de maio de
1994 (BOP nº 200 de 18/10/1994)”.
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Non obstante, a Xunta de Goberno Local e o Pleno da Corporación decidirán, co seu superior
criterio, o que estimen oportuno

E para que así conste expido esta certificación de orde e co visto e prace do Excmo.
Sr. Alcalde, coa salvidade do artigo 206 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en Vigo á data da sinatura
dixital.
lc
Vº e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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