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NEGOCIADO DE SECRETARÍA XERAL (493) 

DITAME

Aprobación inicial de modificación da Ordenanza reguladora do servizo de recollida de 
animais abandonados dependentes dos centros de recollida de Xinzo de Limia, O Carballiño e 
os futuros centros situados en Melón, Muíños e A Rúa.

D.ª Elvira Lama Fernández, do Grupo Socialista, fai mención a unha circunstancia da que 

tivo coñecemento do Concello de Xinzo de Limia, e é a relativa ao programa VioPet, que trata 

de facilitar a entrega de mascotas no suposto de mulleres vítimas de violencia de xénero, e por 

isto pide que dentro da ordenanza da Deputación se regule esta situación, para reservar as 

prazas que se estimen convenientes para estes supostos.

O presidente da comisión agradece a proposta do Grupo Socialista e toma nota dela.
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Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5), de DO (1) e da 

deputada non adscrita e a abstención do Grupo Socialista (3) e do BNG (1), a comisión 

ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aprobar inicialmente da modificación da ordenanza reguladora do servicio prestado 

pola rede provincial de centros de recollida de animais abandonados publicada no BOP 

núm. 39, do 17 de febreiro de 2014, co seguinte contido: (en cursiva e subliñado os 

cambios):

1. Modificar os parágrafos 1, 2, 4 do artigo 2 a fin de adaptalos termos xurídicos a 

terminoloxía empregada pola Lei 4/2017 quedando redactado como segue: 

1. O servizo de recollida de animais abandonados comprenderá a recollida de animais 

domésticos vagabundos ou extraviados que deambulen polos termos municipais dos concellos 

incluídos na Rede. Entenderase por animal doméstico os definidos como tales na lexislación 

galega de protección destes animais.

Presumirase a condición de animal vagabundo ou extraviado en todo aquel que circule polos 

espazos públicos sen acharse baixo o control dunha persoa.

2. Non se considerarán animais vagabundos ou extraviados, para os efectos da presente 

ordenanza, os seguintes: 

 Os animais silvestres, en xeral.

 Os animais que formen parte de explotacións de carácter pecuario.

 As reses sen dono, cuxa recollida e administración rexerase pola súa normativa 

específica.

4. A recollida levarase a cabo procurando en todo momento evitar o sufrimento do animal. 

Para estes efectos, e no caso de animais potencialmente perigosos, poderán empregarse 

técnicas de minimización de carácter inocuo, tales como dardos anestésicos ou outras 

análogas.

Excepcionalmente, e só cando se estime absolutamente indispensable para evitar causar danos 

ás persoas, poderá procederse ao sacrificio do animal.
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2. Modificar os parágrafos 6 e 7 do artigo 2 para adaptala aos novos requisitos e medidas 

establecidas no artigo 23 da Lei 4/2017 para a entrega en adopción dos animais 

abandonados e a linguaxe inclusiva quedando redactado como segue:

6. Se os animais recollidos se atopasen identificados ou tivesen persoa propietaria coñecida, 

o centro porá no seu coñecemento a entrada do animal no prazo de 48 horas desde a súa 

recollida. Se transcorreran 2 días naturais dende a comunicación e o titular non procede a 

retirar ao animal, o centro notificaralle que dispón dun prazo de 10 días naturais, contados 

desde o día seguinte ao da devandita notificación, para a recuperación do animal, logo da 

satisfacción de todos os gastos, incluídos os veterinarios, derivados da súa recollida e 

estancia no centro e exhibindo a licenza correspondente no suposto de que se tratara dun 

animal potencialmente perigoso. Se transcorrido este prazo non o recollerá o animal pasará 

a ter a consideración de animal abandonado e o centro porá os feitos en coñecemento da 

consellería competente en materia de protección animal para os efectos da apertura do 

correspondente expediente sancionador. 

7. Os animais recollidos que se atopen identificados ou se coñeza a identidade da persoa 

propietaria quedarán baixo custodia da Deputación Provincial e continuarán sendo de 

propiedade do seu titular ata que transcorran os prazos recollidos na alínea anterior. 

Os animais recollidos que non se atopen identificados nin teñen dona ou dono 

coñecido terán a consideración de animal abandonado dende o mesmo momento de ser 

recollido. Transcorrido o prazo de dez días naturais dende a entrada no centro de acollida 

sen ser reclamado pola persoa propietaria, posuidora ou autorizada, previa acreditación da 

propiedade ou posesión, o centro queda habilitado para darlle o destino que legalmente 

proceda.

A mera comunicación, por parte da persoa propietaria, posuidora ou autorizada, da 

súa condición de tal non interromperá o transcurso do prazo nin impedirá a adquisición do 

animal por parte da Deputación, agás no suposto excepcional de que se acrediten causas de 

forza maior que impidan a recollida efectiva do animal, suposto no que, trala declaración 

previa da concorrencia da dita causa excepcional, suspenderase o prazo de que dispón para a 

recollida por máximo de quince días hábiles. 



 
Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o 
CSV: 14160007521316046164 en https://sede.depourense.es

Unha vez adquirida a propiedade do animal, a Deputación quedará habilitada para a súa 

cesión a terceiras persoas ou o seu sacrificio, nos supostos en que proceda este último, 

conforme co establecido na presente ordenanza e na lei 4/2017, de 3 de outubro, de 

protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

3. Modificar o parágrafo 8 do artigo 2 para adaptala aos novos requisitos e medidas 

establecidas no artigo 15.4 e 5 da Lei 4/2017 quedando redactado como segue:

8. Sen prexuízo do disposto no apartado anterior, a Deputación Provincial poderá ordenar o 

inmediato sacrificio do animal debidamente motivado por escrito por unha ou un profesional 

veterinario nos seguintes supostos:

a) co fin de lle evitarlle un sufrimento grave e irremediable ou unha afección grave .

b) por razóns motivadas de sanidade e benestar animal, de saúde pública ou de seguridade 

das persoas ou medioambientais 

4. Modificar o título do artigo 3 así como o seu parágrafo 1 para adaptalo aos novos 

requisitos e medidas establecidas no artigo 22.3 da Lei 4/2017, suprimir a referencia a 

eutanasia e limitar a recollida de animais abandonados aos cans debido as 

características das instalacións e a imposibilidade de asumi-lo control das colonias de 

gatos, quedando redactado como segue:

Artigo 3. Do servizo de recepción de animais abandonados nos centros de recollida.

1. O servizo de recepción e mantemento de animais abandonados nos centros de recollida 

comprende a aceptación da cesión dos animais voluntariamente entregados polos seus donos 

ou posuidores e o seu mantemento ata tanto estes non sexan adoptados por unha terceira 

persoa ou reacollidos polo cedente. A recollida deste animais queda supeditada a que as 

persoas cedentes presenten unha declaración responsable de que non poden cumprir a 

asunción das obrigas das persoas propietarias ou posuidoras de animais de compañía 

recollidas na Lei 4/2017, de 3 de outubro de protección e benestar dos animais de compañía 

en Galicia ou a norma que a substitúa.

Este servizo refírese unicamente aos cans, sen que en ningún caso se admita a entrega doutro 

tipo de animais. A fin de garanti-lo benestar dos gatos ferais e evita-las posibles molestias 
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que poidan ocasionar á poboación así como para buscar acomodo aos gatos domésticos 

abandonados, tratarase de chegar a acordos coas asociacións de defensa dos dereitos 

animais máis representativas dos lugares onde estes habitan, tanto para crear colonias 

felinas controladas como para posibilita la adopción dos gatos domésticos abandonados.

5. Modificar o parágrafo 2 do artigo 3 para adaptala linguaxe inclusiva quedando 

redactado como segue:

2. No momento de realizar a entrega do animal, a persoa cedente deberá acreditar a súa 

titularidade ou xustificar a súa posesión, e facer entrega da cartilla sanitaria correspondente. 

No suposto no que o animal non dispoña de microchip e non estea debidamente rexistrado, 

vacinado e desparasitado, procederase á realización destes trámites e actuacións por parte dos 

servizos da rede.

A entrega do animal documentarase mediante acta administrativa, coa conformidade expresa 

da persoa interesada, producíndose no momento da súa sinatura a transmisión da propiedade 

do animal á Deputación Provincial. Na acta de entrega figurarán os datos identificativos do 

animal e da persoa cedente, e aqueloutros que se esixan pola lexislación vixente.

A entrega do animal terá sempre carácter gratuíto, sen prexuízo da liquidación á persoa 

cedente das taxas que correspondan ao servizo de recepción e mantemento, que retribuirán 

exclusivamente o custo do servizo para a administración.

6. Modificar o parágrafo 1 do artigo 4 para adaptala aos novos requisitos e medidas 

establecidas no artigo 24.2.c) da Lei 4/2017 quedando redactado como segue:

1. O servizo de entrega en adopción consistirá na posta a disposición e entrega en propiedade 

ás persoas que o soliciten dos animais recollidos na Rede de titularidade da Deputación que 

teñan a condición de abandonados e que sexan declarados aptos polo veterinario ou 

veterinaria responsable do centro.
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7. Modificar os parágrafos 2.c), 4, 5 e 6 do artigo 4 para adaptala a linguaxe inclusiva, a 

nova terminoloxía empregada pola Lei 4/2017 e aclarar a transitoriedade da Lei 

30/1992 quedando redactado como segue:

2. Poderán obter a entrega en adopción dos animais da Rede as persoas físicas que o soliciten 

e reúnan os seguintes requisitos:

c) Asumir expresamente o cumprimento das obrigas propias das persoas propietarias e 

posuidoras de animais de compañía establecidas pola lexislación galega de protección destes 

animais.

4. As persoas interesadas solicitarán por escrito a entrega en adopción, mediante os modelos 

normalizados que se establezan para o efecto, nos que se identificará o animal solicitado. No 

caso de persoas físicas, a solicitude incluirá unha declaración responsable do cumprimento do 

requisito sinalado na letra b) do apartado 1 do presenta artigo. 

5. A presentación da solicitude no rexistro de calquera centro de recollida pertencente á rede 

ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do 

procedemento administrativo común das Administracións Públicas ou artigo que o substitúa 

implicará automaticamente a reserva do animal a favor da persoa solicitante.

O animal solicitado non poderá ser cedido en adopción a outra persoa ata tanto non se resolva 

o procedemento iniciado coa solicitude.

6. Unha vez comprobado que a persoa solicitante reúne os requisitos, autorizarase a entrega 

mediante resolución da Presidencia, procedéndose á subscrición dun contrato entre a 

Deputación e a persoa adóptante, no que constará expresamente o compromiso de 

cumprimento das obrigas propias das persoas propietarias e posuidores de animais de 

compañía, enumerándose claramente as ditas obrigas. Con fin de axilizar o procedemento, a 

Presidencia poderá autorizar a subscrición anticipada dos contratos no momento de realizarse 

a solicitude, condicionada á súa autorización, así como a delegación da sinatura dos contratos 

nun funcionario adscrito á Rede.

8. Modificar o parágrafo 7 do artigo 4 para adaptala aos novos requisitos e medidas 

establecidas no artigo 24.3 da Lei 4/2017 quedando redactado como segue:



 
Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o 
CSV: 14160007521316046164 en https://sede.depourense.es

7. A cesión terá carácter gratuíto, sen prexuízo da devindicación das taxas correspondentes 

con cargo ao cedente, que retribuirán os custes derivados dos tratamentos subministrados, 

identificación e esterilización, e en ningún caso terán carácter de contraprestación patrimonial 

pola mera entrega do animal.

9. Modificar os parágrafos 8 e 9 do artigo 4 para adaptala a linguaxe inclusiva quedando 

redactado como segue:

8. A transmisión da propiedade do animal producirase coa súa entrega á persoa interesada, 

tras a autorización previa da Presidencia e a subscrición do correspondente contrato.

9. A Deputación Provincial poderá encomendar a xestión material da oferta e entrega de 

animais en adopción a asociación sen ánimo de lucro de protección e defensa dos animais 

inscritas no correspondente rexistro da Xunta de Galicia. A encomenda de xestión realizarase 

mediante convenio de colaboración e terá carácter gratuíto, sen prexuízo da posibilidade do 

recoñecemento á asociación do dereito á percepción dunha subvención que compense os 

gastos que supoña a súa xestión, nos termos que prevea o correspondente convenio.

En todo caso, o labor das asociacións limitarase á intermediación coas persoas interesadas na 

adopción, que deberá ser obxecto de autorización a través do procedemento previsto neste 

artigo. 

As asociacións actuarán en todo momento por conta da Deputación Provincial.

10. Modificar artigo 5 para adaptala aos novos requisitos e medidas establecidas no artigo 

15.4 da Lei 4/2017 quedando redactado como segue:

1. O servizo de sacrificio dos animais de titularidade da Deputación prestarase exclusivamente 

nos seguintes supostos e sempre que exista escrito debidamente motivado dunha ou dun 

profesional veterinario que acredite a concorrencia de estas circunstancias: 

a) Evitarlle un sufrimento grave e irremediable ou afección grave.

b) Por razóns motivadas de sanidade ou benestar animal, de saúde pública, de seguridade 

das persoas ou medioambientais.
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2. O servizo prestarase sempre de oficio. En ningún caso se procederá ao sacrificio de animais 

a instancia de parte.

O sacrificio dos animais será autorizado previamente pola Presidencia, tralo informe previo e 

vinculante do profesional veterinario e o director da Rede, no que se deberá acreditar a 

concorrencia dalgún dos supostos previstos no apartado 1 do presente artigo.

O sacrificio levarase a cabo mediante procedementos autorizados baixo control veterinario, 

para evitar sufrimentos, de xeito que o método empregado implique a perda inmediata da 

consciencia e o mínimo sufrimento posible. O método empregado, en todo caso, deberá ser un 

dos autorizados pola lexislación vixente.

A persoa responsable do sacrificio dos animais deberá asegurarse de que este estea morto 

antes de retirar o cadáver.

11. Suprímese o parágrafo 2 do artigo 6 pola imposibilidade de levar a cabo o servizo de 

cremación de cadáveres de animais domésticos que non estean acollidos a rede de 

canceiras.

12. Modificar os parágrafos 1 e 3 do artigo 7 para adaptalos linguaxe inclusiva e eliminar 

a referencia a eutanasia quedando redactado como segue:

1. Os procedementos de xestión dos animais comprenden o conxunto de trámites que deben 

realizarse respecto de cada animal que ingrese na Rede, ata a súa adopción ou falecemento.

3. Para os efectos previstos na presente ordenanza, consideraranse persoas propietarias ou 

posuidoras dos animais domésticos aos que figuren como tales na información que conste no 

Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía segundo o número de serie que 

obre no microchip, ou na placa ou tatuaxe do animal, ou aquel cuxa titularidade ou posesión 

do animal lle conste acreditada á Administración provincial mediante calquera outro medio de 

proba admisible en dereito.

Poderán ter a condición de persoa propietaria ou posuidora do animal tanto as persoas físicas 

e xurídicas como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria.
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13. Suprimir o artigo 8 por ser o seu contido idéntico ao establecido no artigo 2.6 e 7 da 

Ordenanza a fin de evitar reiteracións.

14. Modificar os parágrafos 2 e 3 do artigo 10 para adaptala a linguaxe inclusiva quedando 

redactado como segue:

2. O procedemento de adopción realizarase a instancia das persoas interesadas, conforme co 

disposto no artigo 4 da presente ordenanza. Será requisito para a entrega do animal o 

pagamento previo das taxas correspondentes en período voluntario. O incumprimento deste 

requisito determinará automaticamente a caducidade da resolución autorizando a adopción. 

3. As persoas propietarias ou posuidoras anteriores dos animais integrados no programa de 

adopcións non terán a consideración de persoas interesadas nos expedientes de adopción, 

polo que non se lles practicará ningún tipo de notificación no procedemento.

15. Modificar o artigo 11 para adaptala aos novos requisitos e medidas establecidas no 

artigo 15 da Lei 4/2017 quedando redactado como segue:

Artigo 11. Do procedemento de sacrificio

O procedemento de sacrificio iniciarase de oficio, mediante informe – proposta de carácter 

motivado formulado polo director da Rede ante a Presidencia. No expediente constará, 

obrigatoriamente, o informe do facultativo veterinario que xustifique a adopción desta 

medida.

16. Modificar o parágrafo 2 do artigo 12 para adaptala a linguaxe inclusiva e suprimir a 

referencia a eutanasia quedando redactado como segue:

2. O libro-rexistro conterá unha folla individual para cada animal, na que se inscribirán:

 O ingreso do animal na Rede, incluíndo a data, os seus datos de identificación, unha 

descrición e unha fotografía, e as circunstancias relevantes do seu estado legal e 

sanitario, incluíndo os datos da persoa propietaria ou posuidora, se constasen.
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 A adquisición da propiedade dos animais abandonados pola Deputación, indicando a 

data na que se produciu. 

 A entrega en adopción do animal. Incluirase a identidade da persoa adóptante e a data 

de autorización e de entrega.

 O falecemento do animal. Incluirase a data da resolución e a de execución material da 

orde de sacrificio.

2º.- Someter o expediente e a ordenanza a información pública e audiencia dos 

interesados polo prazo de 30 días hábiles contados dende a publicación de anuncio no 

BOP, realizándose tamén a pertinente publicación no Portal de Transparencia da 

Deputación Provincial de Ourense. 

Durante o expresado prazo poderanse presentar as reclamacións e suxestións que se 

estimen oportunas, que serán resoltas pola Corporación Provincial, coa aprobación 

definitiva, se é o caso. De non presentarse reclamacións ou suxestións entenderase 

elevado a definitivo o acordo de aprobación inicial adoptado sen necesidade de novo 

acordo plenario.


