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Assumpte: molèsties animal de companyia. 

 

 

Sra. alcaldessa-presidenta, 

 

Amb data 29/9/2016 es va presentar en aquesta institució un escrit signat pel Sr. (...), 

que va estar registrat amb el número abans indicat. 

  

Substancialment manifestava que a pesar de les manifestacions de l’Ajuntament de 

Benicarló sobre l’expedient de queixa 201601065, continua patint les molèsties 

produïdes pels gossos dels veïns davant la inactivitat de la Policia Local i l’Ajuntament. 

  

En considerar que la queixa reunia els requisits establits en els articles 12 i 17 de la Llei 

11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges, va ser admesa, i li la vam traslladar 

de conformitat amb allò que s'ha determinat en l'article 18.1 de l'esmentada Llei. 

  

Amb l'objecte de contrastar les al·legacions formulades per la persona interessada, la 

vam requerir perquè, en el termini màxim de 10 dies, ens remetera informació suficient 

sobre la realitat d’aquests fets i de la resta de circumstàncies concurrents. 

  

L'Ajuntament de Benicarló, després de diversos requeriments, no ens ha remés cap 

informe respecte d'això, i ha incomplit allò que s'ha preceptuat en la Llei 11/1988, ha 

entorpit la labor d'investigació d'aquesta institució, de manera que pot objecte d'un 

informe especial a les Corts Valencianes, a més de destacar en la secció corresponent de 

l'informe anual aquests fets. 

  

Arribats a aquest punt, i després de la detinguda lectura de les al·legacions formulades 

per la interessada, resolem la queixa amb les dades que es troben en l’expedient. 
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 L'interessat planteja en la seua queixa la inactivitat de l'Ajuntament de Benicarló en 

relació amb les molèsties produïdes pels gossos del seu veí: volem recordar que en 

aquesta mateixa institució es va tramitar la queixa núm. 201601065 pel mateix motiu, i 

en la qual l'Ajuntament ens va informar de l'obertura d'un expedient per infracció de 

l'ordenança municipal d'animals domèstics; a pesar de no conéixer quina ha sigut la 

resolució de l'esmentat expedient, en tot cas, tal com denuncia l'interessat, les molèsties 

es continuen produint sense que l'Ajuntament adopte mesures destinades a eliminar-les.  

  

En virtut de tot el que antecedeix, de conformitat amb el que disposa l'art.29.1 de la Llei 

11/1988, reguladora d'aquesta institució, considerem oportú RECOMANAR a 

l'Ajuntament de Benicarló que, fent ús de les seues competències, exercisca les seues 

facultats amb vista al compliment de l'ordenança municipal d'animals domèstics i la 

resta de normes aplicables, a fi que cessen les molèsties que injustament pateix 

l'interessat. 

  

Al seu torn, li efectuem el RECORDATORI del deure legal que s'extrau de l'article 

19.1 de la Llei reguladora del Síndic de Greuges, quant a l'obligació de tots els poders 

públics de prestar auxili a aquesta institució amb caràcter preferent i urgent en les seues 

investigacions.  

  

Cosa que se li comunica perquè, en el termini màxim d'un mes, ens informe si accepta 

aquesta recomanació o, si s’escau, que ens manifeste les raons que considere per a no 

acceptar-la, i això, d'acord amb allò que s'ha previst en l'art.29 de la Llei 11/1988, 

reguladora d'aquesta institució. 

  

Perquè en prenga coneixement, li faig saber, igualment, que a partir de la setmana 

següent a la data en què s'ha dictat la present resolució, aquesta s'inserirà en la pàgina 

web de la institució. 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
 

 

 

 

  


