Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia
Direcció General
d´Administracions Públiques

Exp.: CO 2009-005
Document: informe jurídic
Emissor: DGAP/EME
Sol·licitant: Ajuntament X

Informe relatiu a la consulta sobre la competència de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria de sancions per la comissió d'infraccions a la normativa
reguladora dels animals potencialment perillosos
Antecedents
L'Ajuntament X, per mitjà de l’escrit de data 10 de setembre de 2009, que va tenir
entrada a la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears
el 23 de setembre de 2009 (RGE 18438/2009), plantejava una consulta sobre quina
és la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació a la
imposició de sancions davant la comissió d'infraccions de la normativa d'animals
potencialment perillosos.
Consideracions jurídiques
Amb caràcter previ, cal esmentar que l’informe que s’emet a continuació té caràcter
no vinculant, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
L’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos estableix el quadre d'infraccions derivades de
l'incompliment de les prescripcions legals i les classifica en molt greus, greus i lleus.
Al mateix temps fixa les sancions que es poden imposar d'acord amb el caràcter de
la infracció.
L'apartat 7è d'aquest article 13 estableix que "l'exercici de la potestat sancionadora
correspon als òrgans de les comunitats autònomes i municipals competents en cada cas".
La Llei 50/1999, fou desenvolupada pel Reial decret 287/2002, de 22 de març, el
qual no conté cap regulació referida a les infraccions i sancions en la matèria.
Posteriorment es va dictar la Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 17
de maig de 2006 per la qual es crea el registre autonòmic d'animals potencialment
perillosos (BOIB núm. 74 de 23 de maig de 2006). L'article tercer d'aquesta
Resolució estableix que són funcions dels ajuntaments, entre d'altres, les de
"tramitar i resoldre els corresponents procediments administratius sancionadors i de revocació de
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llicències derivades de l’incompliment de la normativa vigent en matèria de tinença d’animals,
d’acord amb el que s’estableix en els articles 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el règim jurídic de tinença d’animals potencialment perillosos, i 38.1.e) de la Llei 1/1992, de 8
d’abril, de protecció dels animals que viuen en l’entorn humà."
En relació amb la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a
l'entorn humà, els articles 38.1 e i 50.2 atribueixen als ajuntaments la competència
per instruir, en qualsevol cas, els expedients sancionadors i resoldre-los, o si pertoca,
elevar-los a l'autoritat administrativa competent per fer-ho.
L'article 52.1 c de la mateixa Llei atribueix al titular de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca la competència per imposar les sancions en els supòsits d'infraccions molt
greus, així com la instrucció de l'expedient corresponent i la imposició de la sanció
per als casos en què un ajuntament infringís la normativa que la Llei estableix.
Conclusions
La competència per a la tramitació dels expedients sancionadors per infraccions de
la normativa continguda en la Llei 50/1999 correspon, amb caràcter general, als
ajuntaments. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears només és competent per a
la resolució d'aquests expedients i la imposició de les corresponents sancions, quan
es tracti d'infraccions molt greus que a la vegada entrin dins l'àmbit de la Llei
1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.
Palma, 25 de setembre de 2009
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