Divendres, 13 d'agost de 2010
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Torelló
EDICTE
Per acord del plenari municipal en sessió ordinària celebrada en data de 30 de juliol de 2010 es va aprovar
definitivament l'establiment del servei públic municipal de control i recollida d’animals de companyia abandonats o
perduts sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei adjunts.
D’acord a les previsions de l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es fa
públic el text del Reglament del servei aprovat definitivament que és del tenor literal següent:
“REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA I CONTROL D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS
O PERDUTS.
COMPETÈNCIES I FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
Article 1.- Objecte del Reglament
És objecte d’aquest Reglament la regulació de la prestació del servei municipal de recollida i control d’animals de
companyia abandonats o perduts.
Article 2.- Competència per l’aprovació del Reglament.
L’activitat pròpia del servei de recollida i control dels animals abandonats o perduts resta assumida per l’Ajuntament de
Torelló com a servei propi, d’acord a les previsions de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals i en virtut de l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió
celebrada en data de 22 de febrer de 2010 que va aprovar denunciar el conveni signat amb e Consell Comarcal
d’Osona i es preveia la prestació del servei per part de l’Ajuntament de Torelló en el termini de 6 mesos a partir de la
notificació de l’acord al Consell Comarcal de la denúncia del conveni
Article 3.- Forma de prestació del servei
El servei municipal de recollida i control d’animals de companyia abandonats o perduts es prestarà indirectament a
través de concert.
RÈGIM JURÍDIC
Article 4.- Animals de companyia.

Article 5.- Recollida d’animals abandonats o perduts.
La recollida comprèn tant els casos d’urgència com la recollida normal dels animals de companyia abandonats.
4.1.- Es considera recollida d’urgència les següents:
a)
b)
c)
d)

Quan entrin animals desconeguts a l’interior d’una escola, centre públic, habitatges o locals.
Quan es localitzin animals malferits o accidentats.
La recollida d’animals declarats perillosos, d’acord amb l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol.
Quan es tracti de gossos que hagin mossegat o causat desperfectes i siguin localitzables.

Les recollides d’urgència es faran en el mínim temps possible i a qualsevol hora del dia o de la nit des que es rebi l’avís
amb un màxim de 5-6 hores.
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S’entén per animal de companyia l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat
d’obtenir-ne companyia. Als efectes de prestar el Servei municipal de recollida i control d’animals de companyia
gaudeixen d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
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4.2.- La resta de recollides es consideren normals i aquestes recollides es faran en horari normal i dins de les 24 hores
d’haver rebut l’avís.
Quan un ciutadà avisi a l’Ajuntament de l’existència d’un gos abandonat o perdut caldrà que es posi en contacte amb la
Policia Local la qual es posarà en contacte amb l’empresa que presti el servei de recollida i control per tal que reculli
l’animal i el porti a les instal·lacions de manteniment d’animals de companyia.
Anualment la Policia Local portarà una relació de totes les peticions fetes a l’empresa prestadora del servei bé d’ofici bé
a petició de tercers . Així mateix, l’empresa concessionària haurà d’aportar anualment a l’Ajuntament una relació dels
animals recollits.
Article 6.- Instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia.
Un cop realitzada la recollida dels animals de companyia aquests s’hauran de portar als centres de recollida d’animals
de companyia i que es trobin inscrites com a nuclis zoològics del Departament competent amb matèria de medi
ambient . En aquestes instal·lacions caldrà portar el llibre de registre oficial, diligenciat per l’Administració corresponent,
en què es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l’entrada i sortida d’animals i les dades de la seva
identificació.
Les instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia hauran de complir els següents requisits:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en els
termes establerts per la normativa vigent. En especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el
contagi en els casos de malaltia, o per tenir-los, si s’escau en període de quarantena.
Tenir en lloc visible l’acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els danys a persones, animals,
coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per evitar danys i atacs als animals.
Disposar d’un servei veterinari encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals.
Tenir a disposició de l’administració competent tota la documentació referida als animals emplaçats al nucli
d’acord amb la legalitat vigent.
Caldrà complir amb el Decret 243/1994, de 13 de setembre, que regula les condicions que han de complir les
instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia abandonats i altre normativa que es pugui dictar
en el futur en relació a aquestes instal·lacions.
El personal que treballi en el centre de recollida d’animals de companyia i que dugui a terme aquestes tasques
de recollida o manipulació d’aquests animals ha d’haver fet un curs de cuidador o cuidadora d’animals, les
característiques i el contingut del qual han de ser establerts per reglament.

Article 7.- Actuació en casos d’abandonament i pèrdua d’animals de companyia.
L’Ajuntament s’ha de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si s’escau,
sacrificats, d’acord a al que estableix l’article 11.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de protecció dels animals.

6.1.- Si l’animal disposa d’identificació. L’empresa prestadora del servei es posarà en contacte amb l’ajuntament o,
subsidiàriament amb l’AIAC (Arxiu d’identificació dels animals de companyia) per poder saber la persona propietària de
l’animal.
El prestador del servei ha de notificar al propietari o posseïdora de l’animal que té el termini de 20 dies per recuperar-lo i
abonar prèviament totes les despeses originades. Amb la notificació cal fer constar expressament que, transcorregut
aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l’animal, aquest es considera abandonat i pot ser
cedit, acollit temporalment o adoptat.
6.2.- Si l’animal no es troba identificat.
L’animal passa a disposició del centre d’instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia com a animal
abandonat i podrà passar al projecte d’adopció pels animals de companyia un cop transcorregut 20 dies des de l’entrada
de l’animal al Centre .
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Quan es recull un animal i s’entra a les instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia caldrà actuar de la
següent manera:
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Article 8.- Revisions sanitàries dels animals a l’entrada al centre de recollida d’animals abandonats.
Un cop entri un animal al Centre d’instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia caldrà seguir les
següents pautes:
Caldrà sotmetre l’animal a una revisió veterinària,. Els animals han de ser desparasitats, vacunats i se’ls haurà
d’efectuar proves de malalties endèmiques (leishmania, immunodeficiència, leucèmia, etc) segons el criteri del veterinari
del Centre i edat dels animals per garantir-ne unes condicions sanitàries correctes . Si es tracta d’un gos, que no porti
xip, caldrà efectuar una prova específica de control de leishmaniosi
Els animals de nou ingrés, malalts o sospitosos de patir malaltia, es mantindran aïllats en un llatzeret mentre no hagin
passat la inspecció veterinària.
Caldrà formalitzar una fitxa d’entrada de cada animal on hi consti les dades de l’animal, circumstàncies de la captura o
entrada a les instal·lacions i l’exploració veterinària amb indicació de totes les exploracions, analítiques i altres proves
realitzades.
L’adjudicatari del servei portarà un llibre registre de cadascun dels animals recollits en el que s’especificarà almenys les
dades següents:
1.-Data d’entrada.
2.-Data de sortida.
3.-Identificació individual de l’espècie o raça del gos i número de xip, si existeix.
4.-Titular, en cas de conèixer-se.
5.-Procedència.
6.-Causa de sortida: retorn al seu propietari, adopció o sacrifici.
7.-Destinació: indicant les dades del propietari o adoptant.
8.- Mètode i data de l’eutanàsia, si és el cas, i nom i número de col·legiat del veterinari que ha realitzat l’eutanàsia.
9.-Controls, proves i analítiques efectuades: (desparatització, vacunació,medicació,radiografies, etc).
Anualment l’adjudicatari trametrà còpia dels llibres de registre a l’Ajuntament de Torelló, juntament amb les incidències .
Només es podran sacrificar els animals per motius humanitaris i sanitaris. El sacrifici i esteririlització s’han d’efectuar
sota control mèdic i en la mesura que sigui tècnicament possible, de forma instantània, indolora, previ atordiment de
l’animal.
Article 9.- Adopcions dels animals de companyia abandonats o perduts.
Els animals de companyia abandonats o perduts passaran a un Programa d’adopcions.

En el moment de l’adopció, el lliurement de l’animal haurà d’anar acompanyat d’un document de cessió on consti les
dades del centre donant, les dades de l’animal i el compromís de la persona que adopta l’animal de responsabilitzar-se
de l’animal adoptat.
Els animals que no es trobin identificats així com també els que es trobin identificats passaran a adopció un cop
transcorregut el termini de 20 dies des de l’entrada de l’animal al centre o bé des que hagin transcorregut els termini de
20 dies des de la notificació que l’animal es troba al centre de recollida d’animals abandonats al propietari de l’animal,
en cas de tractar-se d’animals identificats .
L’adjudicatari del servei haurà de realitzar un pla d’actuació per tal d’incentivar el major nombre d’adopcions possibles i
anualment haurà de presentar a l’Ajuntament de Torelló les actuacions realitzades en aquest sentit.
Article 10.- Colònies de Gats
L’empresa prestadora del servei de recollida d’animals abandonats col·laborarà i assessorarà a l’Ajuntament de Torelló
en les mesures a adoptar per controlar les colònies de gats que existeixen al municipi en llocs acotats i controlats.
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En el cas d’adopció, és obligatòria la col·locació d’un microxip a l’animal i també la seva esterilització, vacunació i
desparatitzacio. Ambdós serveis aniran a càrrec de l’adoptant, d’acord a les tarifes prèviament aprovades per
l’Ajuntament de Torelló.
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Article 11.- Actuacions a portar a terme per conscienciar a la ciutadania.
L’empresa prestadora del servei de recollida i control dels animals de companyia abandonats o cedits haurà d’efectuar
campanyes de conscienciació ciutadana d’informació del servei, en relació a la protecció i defensa dels animals,
especialment per a l’execució de programes d’adopció d’animals de companyia en famílies qualificades i promoció de
campanyes de sensibilització de la ciutadania en relació a la protecció dels animals de companyia.
Així mateix, caldrà fer difusió del servei i del seu funcionament a través de la pàgina web de l’Ajuntament i de l’empresa
prestadora del servei.
FINANÇAMENT DEL SERVEI
Article 12.- Taxes a abonar pels usuaris.
En cas de recuperació de l’animal abandonat per part del seu propietari, dins del termini de 20 dies des de la notificació
que l’animal es troba a les instal·lacions de recollida d’animals, caldrà abonar les despeses ocasionades per l’animal,
d’acord a les tarifes aprovades prèviament per l’ajuntament.
En cas d’adopcions, l’adoptant haurà d’abonar les despeses per la col·locació del xip,esterilització,vacunació i
desparatització d’acord a les tarifes aprovades per part de l’ajuntament de Torelló.
Article 13.- Cànon a abonar per part de l’Ajuntament a favor de l’adjudicatari del servei.
L’Ajuntament abonarà a l’adjudicatari les despeses derivades de l’estada dels animals abandonats a les instal·lacions
del centre de recollida d’animals abandonats del municipi de Torelló des del dia d’entrada fins a la sortida de l’animal del
centre. No es retornarà l’animal al propietari si aquest no paga prèviament les despeses generades per l’animal.
En cas d’animals que siguin recuperats pel seu propietari, l’empresa adjudicatària cobrarà directament la taxa,
corresponent a les despeses derivades per l’estada de l’animal al centre de recollida, al propietari i, en aquest cas, no
cobrarà a l’ajuntament cap cost per l’animal.
En cas d’adopcions, l’adoptant pagarà la taxa aprovada per l’Ajuntament de Torelló prèviament a l’entrega de l’animal .
L’Ajuntament pagarà a l’empresa prestadora del servei les tarifes prèviament aprovades per l’Ajuntament tenint en
compte el servei de recollida, serveis veterinaris i estada dels animals a les instal·lacions.
RESPONSABILITATS PER L’ABANDONAMENT DELS ANIMALS DE COMPANYIA.

14.1.- L’abandonament dels animals de companyia si s’ha fet en circumstàncies que no comporten cap risc per l’animal
constitueix una infracció greu, d’acord al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals de companyia. En cas d’abandonament en circumstàncies que els puguin comportar danys
greus constitueix una infracció molt greu. Les infraccions greus es poden sancionar amb multes de 401 euros fins a
2.000 euros i les molt greus amb multes de 2.001 euros fins a 20.000 euros. L’òrgan competent per sancionar
infraccions greus és el director dels serveis territorials del Departament competent en matèria de medi ambient i al
Conseller del Departament competent en matèria de medi ambient si es tracta de infraccions molt greus. Si l’Ajuntament
té coneixement de la constitució d’una infracció greu o molt greu cursarà la corresponent denúncia al Departament de
medi ambient.
14.2.- En cas que un propietari abandoni un animal que sigui portat a les instal·lacions de manteniment dels animals de
companyia i no el reculli en el termini de 20 dies des que se li notifiqui que el pot passar a recollir, l’Ajuntament el
requerirà perquè el reculli en un nou termini suficient amb l’advertiment que, en cas contrari, se li imposarà una multa
coercitiva amb assenyalament de quantia, si s’escau, amb un màxim de 500 euros, sense perjudici de les sancions
aplicables. En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments successius fins a un màxim de
tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot ser incrementada el 20% respecte de la multa acordada en el
requeriment anterior.
14.3.-L’Ajuntament reclamarà al propietari de l’animal abandonat totes les despeses generades per l’animal per l’estada
en el centre de recollida d’animals de companyia i, en cas que no satisfaci les despeses en període voluntari, es
reclamaran via executiva. El pagament de les despeses serà independent de les corresponents sancions i multes
coercitives previstes en els apartats anteriors.
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Article 14.- Infraccions per l’abandonament d’animals de companyia.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot el que no quedi regulat per aquest Reglament, regirà el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de protecció dels animals, pel Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els
requisits que han de complir els centres de recollida d’animals de companyia abandonats, la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos i altre normativa d’aplicació.”
Contra aquest acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
des de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici
d’interposar qualsevol altre que consideri procedent.
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Torelló, 2 d’agost de 2010
L'alcalde-president, Miquel Franch i Ferrés

https: //bop.diba.cat ● bop@ diba.cat ● DL: B-41698-2002
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