
 

Decret del regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació de la Batlia, número 1601, de 

29 de gener de 2013. Resolució sobre organització de l’adscripció de cavalleries a les 

llicències del servei de transport urbà de tracció animal, en termes ordinaris o 

excepcionals 

 

1. L’adscripció ordinària de cavalleries als vehicles del Servei Municipal de Galeres, 

prevista a l’article 23 del Reglament municipal del Servei de transport urbà de viatgers en 

vehicles de tracció animal amb conductor, s’ha de reflectir en una relació gestionada per la 

Secció Municipal de Transports, que ha de ser periòdicament i successivament actualitzada 

i de la qual han de disposar els departaments municipals o unitats policials que intervenen 

en la matèria o inspeccionen el funcionament del servei. 

 

2. No obstant això, sense necessitat d’adscripció formal de les cavalleries, excepcionalment 

és possible la seva incorporació i utilització efectiva a vehicles el funcionament dels quals 

estigui emparat per llicència diferent a l’ordinària, quan es presentin tots i cada un dels 

següents supòsits: 

 

a) Que la llicència a què el cavall estigui ordinàriament adscrit compti amb diversos cavalls 

i el seu titular hagi consentit cedir l’animal afectat. El dit consentiment es presumirà sense 

necessitat d’acreditació especial. 

 

b) Que el nombre de cavalls formalment incorporats a la galera afectada el titular de la qual 

pretengui beneficiar-se de l’excepció en sumi un més dels que físicament siguin enganxats, 

de manera que les galeres que enganxin un cavall disposin de dos cavalls adscrits i les que 

enganxin dos cavalls comptin amb tres cavalls adscrits. 

 

c) Que això convingui ocasionalment al galerista afectat per l’excepció a causa de l’òptima 

utilització dels animals, especialment per a facilitar-ne la feina en condicions de refresc. 

 

d) Que la cessió no impliqui un sobreesforç de l’animal ni s’abusi de la present excepció. 

A aquest efecte s’ha de donar compliment a l’article 24 del Reglament municipal regulador 

del servei, precepte que exclou taxativament la feina d’animals afectats per malaltia, 

coixesa, alimentació deficient, feina excessiva o esgotament. 

 

e) Que l’excepció afecti galeres adscrites a un mateix estacionament. A aquest efecte es 

preveu la tradicional distribució dels tres estacionaments ubicats als següents llocs: a les 

proximitats de la Catedral, al carrer del Conquistador o a les seves proximitats i a l’Arenal. 

 

3. Quan en compliment de la present Resolució el galerista utilitzi excepcionalment un 

cavall aliè i experimenti una inspecció policial o tècnica ha d’invocar la dita circumstància 

davant els agents o tècnics actuants. No obstant això, amb caràcter immediat o bé 

expressant un termini raonablement determinat, els dits funcionaris poden donar 

instruccions contràries a les pretensions del galerista afectat si observen o dedueixen un 

incompliment de les regles establerts en aquesta Resolució, consignant-ho així en acta de la 

intervenció o diligència, que s’ha de notificar a l’acte al galerista, el qual podrà formular la 

pertinent reclamació davant l’òrgan municipal competent en el termini de deu dies hàbils. 

Sobre aquesta qüestió s’ha de seguir l’article 37 del Reglament municipal regulador del 

servei, que limita la permanència dels animals en servei a vuit hores diàries. 

 



 

4. En aplicació de la present Resolució i sense perjudici del mecanisme de control previst 

al punt immediat anterior, quan s’exerceixi l’excepció referida queda exclosa la 

immobilització de les cavalleries que no figurin expressament adscrites a les llicències en 

què prestin servei, en els termes de l’article 66, segon paràgraf, del Reglament municipal 

regulador del servei. 

 

5. Notificar la present Resolució als interessats i publicar-ne el text al web municipal. 


