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RECOMENDACIÓN DIRIXIDA AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA POBRA DO
CARAMIÑAL PARA ACENTUAR A FUNCIÓN DE POLICIA SOBRE A CIRCULACIÓN E
PERMANENCIA DOS CANS NAS VIAS PÚBLICAS E NOS LOCAIS PÚBLICOS.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

No cumprimento da resolución recaída o 19 de marzo de 2015 no citado expediente,
requiriuse de novo a correspondente información ao Sr. alcalde do Concello da Pobra do
Caramiñal.

Coa data do 1 de abril tivo entrada no rexistro desta institución a documentación remitida
polo concello. O seu exame permítenos deslindar tres feitos acontecidos e de especial
importancia na súa resolución:

1. O fillo do reclamante, Sr. XXXXXXXX, de 13 meses de idade, foi mordido por un can da
raza bichón maltés o día 13 de agosto de 2014, na parte posterior da coxa esquerda,
nunha rúa de tránsito peonil da vila, nas proximidades do café bar Barcelos. Foi
obxecto de atención médica no centro sanitario da Pobra do Caramiñal o mesmo día
13 de agosto e polo servizo sanitario remitiuse un parte de lesións por “hematoma
lineal duns 2 cm. de lonxitude na parte posterior do muslo esquerdo” ao Xulgado de
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Garda de Ribeira. Practicadas as correspondentes dilixencias, a denuncia, ao parecer,
foi arquivada.

2. O 27 de setembro de 2014, o Sr. alcalde trasladou ao interesado o informe redactado
polo xefe da policía local do concello (rexistro de saída nº 3561/2014, de 30 de
setembro). Nel se fai constar que o can agresor non podía considerarse como
potencialmente perigoso, segundo o disposto no artigo 2.2 da Lei 50/1999, sobre o
réxime xurídico da tenencia de animais potencialmente perigosos, dado que non
reunía ningunha das características que o citado precepto legal esixe para
consideralo como tal. Ademais saliéntase no devandito informe que o artigo 83 da
ordenanza xeral de protección do medio ambiente urbano, tan só obriga a levar os
cans con correa, salvo os que estean considerados como raza potencialmente
perigosa, os cales tería que levar tamén buceiro, ademais doutros requisitos. Feito un
seguimento de control do can considera que os propietarios sempre o sacan con
correa e ata o de agora non hai constancia, nas dependencias municipais, de mais
episodios ou denuncias por parte doutros veciños. Acredítase que do seu contido
deuse traslado ao interesado coa data do 30 de setembro de 2014.

3. Tamén acredítase que a reclamación do Sr. XXXXXX, foi presentada ante a Defensora
del Pueblo no mes de outubro de 2014, abríndose o expediente numero 14018301.
No cumprimento do requirimento efectuado pola institución estatal, o Sr. alcalde
remitiu a correspondente información coa data de 11 de marzo de 2015, que agora
se remite reproducida ante esta Institución.

ANALISE

O estudio global da documentación integrante do expediente de queixa en trámite, así como
da lexislación vixente relativa á posesión de animais domésticos, xustifican o noso propósito
de axuizar unhas cuestións previas coa finalidade de fundamentar a decisión desta
Institución.

Primeira.- Cualificación do can bichón maltés, como animal potencialmente perigoso ou non.

O artigo 2, apartado 2 da citada Lei estatal 50/1999, preceptúa o seguinte:

“Tamén terán a cualificación de potencialmente perigosos, os animais domésticos ou de
compañía que regulamentariamente se determinen, en particular, os pertencentes á especie
canina, incluídos dentro dunha tipoloxía racial, que polo seu carácter agresivo, tamaño ou



3

potencia de mandíbula teñan capacidade de causar a morte ou lesións ás persoas ou a
outros animais e danos ás cousas.”

A cualificación exposta precisa un desenvolvemento regulamentario. A esta finalidade
responde o Decreto da Xunta de Galicia 90/2002, polo que se regula a tenencia de animais
potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia........ . No seu artigo 2,
apartado 2 cualifica como cans potencialmente perigosos, aqueles nos que concorran
calquera das condicións seguintes:

a) Cans que tiveron algún episodio de agresións a persoas ou ataques de certa entidade
a animais ou ás cousas.

b) Cans que foron adestrados para garda e defensa.

c) Cans que polas súas características raciais puidesen ser aptos para o adestramento,
para a garda e defensa e, en concreto os pertencentes a unha relación de razas que
denomina o citado precepto.

d) Cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida, mediante
adestramento, malos tratos ou calquera outro medio.

Coa invocación dos citados preceptos, o reclamante entende que o can de raza bichón
maltés debería ser considerado agresivo, polo tanto perigoso, y debe obrigarse aos seus
donos a pasealo con buceiro como manda a lei. (Escrito do 1 de outubro de 2014, dirixido ao
Sr. alcalde do Concello da Pobra do Caramiñal).

En sentido contrario pronúnciase o informe do xefe da policía local do 23 de setembro de
2014 “nunca se podería considerar como un can potencialmente perigoso, dado que non
reúne ningunha das características que o citado precepto legal esixe para consideralo como
tal”.

A devandita discrepancia existente e á vista da información municipal remitida, resólvese a
favor de non cualificar ao mencionado can como potencialmente perigoso, xa que para
apreciar a súa agresividade teríase que incluír un informe dun veterinario designado ao
efecto, documento que non consta no expediente informativo remitido.

Segunda.- Obrigacións dos posuidores de animais domésticos.
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A lexislación sobre protección animal en Galicia, recolle disposicións destinadas a garantir
unha apropiada convivencia entre persoas e animais que habitan na contorna humana, ao
establecer unha serie de obrigacións aos posuidores como responsables finais das accións
dos animais que teñen baixo a súa custodia.

Neste senso debemos citar o artigo 7 da Lei autonómica 1/1993, de protección de animais
domésticos e salvaxes en cautividade, que nos seus apartados 2 e 4 establece que o
posuidor dun animal será responsable de adoptar as medidas necesarias para impedir que os
animais causen molestias aos veciños ou poñan en perigo aos que convivan no seu entorno,
así como que o posuidor do animal, sen prexuízo da responsabilidade subsidiaria do seu
propietario, será responsable dos danos e prexuízos que ocasione, de acordo coa lexislación
aplicable no seu cada caso.

Nesta mesma liña hai que lembrar o Decreto 153/1988, que aproba o regulamento
executivo da Lei 1/1993 citada, especialmente nos seus artigos 25, letras g) h) e i); 28 e 49,
aos cales remitímonos.

Descendendo ao nivel local, hai que citar a aprobación no Concello da Pobra do Caramiñal da
ordenanza xeral de protección do medio ambiente urbano, do 31 de decembro de 1991, e
ordenanza municipal reguladora da licencia pola posesión de animais potencialmente
perigosos do seu rexistro e da sección local do rexistro de animais de compañía, aprobada
polo pleno municipal o 26 de setembro de 2002.

Na primeira ordenanza, e no seu artigo 83, establecese:

“Os cans deberán ir conducidos por persoas e provistos de correas, salvo nas zonas
debidamente acoutadas para eles, circulando polas zonas de paseos dos parques evitando
causar molestias ás persoas, achegarse ós xogos infantís, penetrar no céspede, nos macizos
axardinados, nos estanques ou fontes e escorrenta-las pombas, paxaros ou outras aves.

Os seus condutores coidarán de que depositen as súas dexeccións nos lugares apropiados e
sempre afastados dos de ubicación de xogos infantís, zonas de nenos, etc.

O propietario do can será responsable do seu comportamento, de acordo coa normativa
aplicable.”

Na segunda, no seu artigo 14, titulado circulación e permanencia do can en vías públicas e
locais, establece:
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1. Nas vías públicas e os espazos naturais protexidos os cans irán suxeitos con cadea ou
correa.

2. Os cans guía poderán circular libremente nos transportes públicos urbanos, sempre
que vaian acompañados polo seu dono e cumpran as condicións hixiénicas, sanitarias
e de seguridade que prevén as ordenanzas.

3. Queda expresamente prohibida a entrada ou estancia de animais domésticos en toda
clase de locais destinados á fabricación, almacenamento, transporte, venda ou
manipulación de alimentos.

4. Queda asemade prohibida a entrada ou estancia de animais domésticos en
restaurantes, bares, cafeterías e similares.

5. Prohíbese a circulación ou a estancia de cans e outros animais nas piscinas públicas e
locais de espectáculos públicos, deportivos e culturais e nos recintos escolares.

6. Os titulares destes locais deberán colocar na entrada dos establecementos e en lugar
visible o sinal identificativo desta prohibición.

7. Quedan exentos das prohibicións anteriores os cans guía que acompañen a persoas
invidentes.

8. Queda prohibido deixa-las deposicións fecais dos cans nas vías públicas. Os
propietarios de cans son responsables de recoller convenientemente os excrementos
e depositalos ben en bolsas de lixo, ou ben naqueles lugares que a autoridade
municipal destine expresamente a esta finalidade.

9. Queda expresamente prohibido que os cans accedan ás zonas de xogo infantil das
prazas e parques do municipio.

10. Prohíbese lavar animais na vía pública e fontes, así como darlles de beber auga
amourados ás billas das fontes públicas.

11. Conforme o establecido no artigo 112 apartado 5 do Decreto 90/2002, do 28 de
febreiro, da comunidade autónoma de Galicia, os cans catalogados como
potencialmente perigosos terán que circular polas vías públicas e en lugares e
espazos de uso público en xeral, atados con cadea ou correa non extensible de
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lonxitude non superior a dous metros, provistos do correspondente buceiro
homologado e axeitado para a súa raza, e en ningún caso, poderán ser conducidos
por un menor de 16 anos.

CONCLUSIÓNS

Descoñécese a resolución, adoptada ou que vai adoptar a Defensora del Pueblo en relación
co expediente xeral 14018301, incoado a instancia do reclamante, Sr. Peiteado Cespón.

No ámbito territorial da comunidade autónoma e unha vez examinada a documentación
integrada no expediente de queixa N.7.Q/22973/14, esta Institución no exercicio das
atribucións conferidas no artigo 32.1 da Lei autonómica 6/1984, formula á administración
municipal do Concello da Pobra do Caramiñal, a seguinte RECOMENDACIÓN:

Coa finalidade de garantir a tranquilidade, convivencia, salubridade e a
seguridade dos veciños do municipio, a autoridade municipal deberá acentuar a
función de policía respecto á circulación e permanencia dos cans en vías públicas
e en locais, esixindo o cumprimento das actuacións previstas –e anteriormente
relacionadas- no artigo 14 da ordenanza municipal reguladora da licenza pola
posesión de animais potencialmente perigosos , do seu rexistro e da sección local
de animais de compañía, de 26 de setembro de 2002.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.


