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Jsa/Csm
Expt: SP 379/19 General 323/19
Ass: Incoació inici procediment sancionador a propietària gat per incompliment
normativa continguda a l’Ordenança sobre la tinença d’animals
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que d’acord amb la Providència de l’Alcaldia-Presidència, de data 16 de maig
de 2019, en què s’ordena l’emissió d’un informe a fi de comprovar els fets
comunicats per l’Associació Gats la Roca, la identificació de les persones que
poguessin resultar responsables, les circumstàncies rellevants que concorrin en els
uns i els altres, i la tipificació de les infraccions, la Cap de l’Area de serveis i atenció
ales persones ha emès en data 17 d’octubre de 2019, el següent informe:
“ANTECEDENTS
En data 30 de gener de 2019, l’Associació Gats la Roca, amb NIF G66348426, presenta instància amb
Registre General d’Entrada número 934, mitjançant la qual fa constar que divendres 25 de gener va
ser abandonat un gat per la seva propietària i que van portar a terme la seva recollida del carrer el dia
24 de gener i la visita i tractament veterinari que va requerir, adjuntant totes les proves al respecte, així
mateix sol·licitant l'inici del procediment sancionador a la propietària del gat per part de l'Ajuntament de
la Roca del Vallès, pels incompliments de la normativa de l'ordenança de tinença d'animals i que es
faci càrrec la propietària de les despeses veterinàries que ha suposat per l’Associació Gats la Roca la
visita i el tractament de l’esmentat gat.
De la documentació presentada per l’Associació Gats la Roca resta demostrat el següent:
1. Identificació de la persona responsable:
Tal i com es desprèn de la conversa mantinguda per whatsaap la propietària del gat nomenat “Susi” és
la Sra. Iomara Babiana Pizarro, amb DNI 47.811.864-Q, amb domicili al carrer Ramon i Cajal, núm. 13
– baix, de la Roca del Vallès.
2. Determinació de les circumstàncies concurrents:
L’Associació Gats la Roca, que es qui reclama, presenta prova de la concurrència. En primer lloc, pel
que fa a la intenció d’abandonament del gat “Susi” resta acreditat, segons la conversa de whatsaap
entre la propietària del gat i l’associació, que en el moment de conèixer la situació mèdica del gat la
Sra. Babiano mostra la seva intenció d’abandonar-lo. També de la documentació presentada pel
consultori veterinari EVAVET, i que consta a l’expedient, resta acreditat que l’estat general de malaltia
que pateix el gat és de dies i a més dóna positiu al test Feleu-Fiv. La veterinària confirma que el gat no
ha estat atès com calia.
La documentació a l’expedient també acredita que per atendre sanitàriament al gat, l’associació de
Gats la Roca ha tingut que satisfer unes despeses al consultori veterinari EVAVET.
En segon lloc, un cop establerta la realitat dels fets al·legats per l’associació Gats la Roca, cal
comprovar si existeix el nexe causal que permeti imputar a la Sra. Babiana la responsabilitat adduïda.
En aquest sentit, i a tenor de la conversa mantinguda entre la Sra. Babiana i l’associació Gats la Roca,
s’acredita que la propietària de “Susi” és la Sra. Babiana i que la salut del gat, no ha estat garantida en
tant resta acreditat, pel consultori veterinari EVAVET, que la situació d’aquest és deguda al fet que no
se li ha atès com calia. Així mateix, l’associació de gats presenta les factures veterinàries que ha hagut
de satisfer per atendre correctament al gat. Finalment,
resta acreditada, com s’ha indicat
anteriorment, la seva intenció d’abandonar a “Susi” un cop s’assabenta del seu estat de salut.
Els posseïdors de totes les subespècies de gats i gossos han d’inscriure els animals en el registre
censal del municipi on resideixi l’animal. Consultat el cens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès no
consta el gat propietat de la Sra. Bibiana.

Signatura 1 de 3
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 3
14/07/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 3 de 3
15/07/2020

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

21/07/2020

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

4448f41442e54f91acaf39e59c296abd001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 07/07/2020

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/937 - Data Resolució: 21/07/2020

SECRETARI

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
www.laroca.cat

Així les coses, cal tenir per certs els danys i perjudicis al·legats determinant així l’existència
d’incompliment del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals i l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia.
3. Sancions a imposar:
Els fets referenciats poden ser considerats com a constitutius de les següents infraccions per
l’incompliment de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia tal i com
segueix:
 L’estat d’abandonament de l’animal pot originar una situació de perill o risc a persones o
animals, incompliment de l’article 5.4;
 Intenció d’abandonar el gat, incompliment de l’article 6.b);
 Incompliment de les obligacions bàsiques que estableix l’article 10;
 Obligatorietat d’incloure l’animal al cens municipal, incompliment article 24 i 25;
 Dret de l’animal a disposar d’atencions sanitàries i controls veterinaris necessaris per
mantenir un bon estat de salut, incompliment article 32.
A tenor del Títol VI, article 42, de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals domèstics i de
companyia, es consideren com a falta els següents articles:
a)

Article 43.- Tipificació de les infraccions:
1. Són infraccions molt greus.
 Abandó de l’animal de companyia.
2. Són infraccions greus.
 No inscriure a l’animal en el registre censal corresponent de l’Ajuntament.
 Tinença d’animals en domicilis particulars que causin situacions de perill o
molèstia per a les persones o per a l’animal mateix.
 No identificar l’animal segons els mitjans previstos a l’Ordenança.

De conformitat amb l’esmentada ordenança, les infraccions molt greus seran sancionades amb una
multa de 150,26 € fins a 300,51 €, i les greus seran sancionades amb una multa de 90,16 € fins a
150,25 €.
De conformitat amb l’article 8.1 f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon als ens locals territorials de
Catalunya, en l’àmbit de llurs competències, la protestat sancionadora.
A tenor del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, es considera procedent la incoació del
procediment sancionador.
FONAMENTS DE DRET






Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits
de competència de la Generalitat.
Articles 60, 63 i 64 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia.”

Es per tot això que,
RESOLC :
PRIMER.- Aprovar la iniciació de l’expedient sancionador d’infracció administrativa
contra la Sra. Iomara Babiana, pels fets que van tenir lloc el 25 de gener de 2019.
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SEGON.- Requerir al Secretari Municipal que informi sobre el procediment a seguir
en aquest expedient sancionador.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a Secretaria i a l’àrea de salut pública de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
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