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BENESTAR ANIMAL 

L’esborrany del text d’ordenança municipal que presenta l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

segueix el model d’ordenança de tinença, no de convivència, fent èmfasis en les  restriccions i 

prohibicions que s’imposen als animals i propietaris però sense protegir la convivència entre els 

animals i les persones i entre les persones que gaudeixen de la companyia dels animals i aquelles que 

no. 

El text presenta un articulat molt correcte pel que fa a la protecció dels gats ferals, complint amb les 

disposicions de la Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 

protecció dels animals de Catalunya, reconeixent-los el dret a viure en colònies gestionades per 

persones autoritzades així com la titularitat de l’Ajuntament sobre aquests animals, però es molt 

restrictiva pel que fa els gossos que conviuen amb les famílies de Sant Feliu de Guíxols.  

No s’inclouen referències a altres espècies que conviuen també de forma normalitzada a Sant Feliu de 

Guíxols com ara els cavalls i quan es fa, com en el cas de les tortugues, se’ls classifica com a animals 

salvatges. 

En base a l’exposat,  des del grup municipal de Junts per Catalunya es presenten les següents  

AL·LEGACIONS: 

1. Al preàmbul es fa referència a la Declaració universal del drets dels animals. Cal tenir present, però, 

que aquesta Declaració no ha esta mai aprovada per cap Estat ni òrgan de Nacions Unides. Pel contrari, 

s’oblida fer menció al Conveni europeu sobre protecció dels animals de companyia, aprovat el 1987 i 

ratificat per Espanya el 9 d’octubre de 2017 i que, per tant, si que és plenament efectiu al nostre 

municipi. Es proposa la modificació del preàmbul, suprimint la referència a la Declaració universal del 

drets dels animals i incloent el Conveni europeu sobre protecció dels animals de companyia. 

2. Pel que fa el cens d’ADN que proposa el text, i que ja ha estat aprovat en algunes ordenances d’altres 

municipis tant catalans com espanyols, no existeix cap constància la seva efectivitat en cap municipi. 

En primer lloc no s’indica qui durà a terme aquest cens ni qui el custodiarà, si serà el propi Ajuntament 

o una empresa privada. Tampoc s’indica si la despesa de l’analítica necessària per l’elaboració del cens 

anirà a càrrec del propietari de l’animal, que ja es fa càrrec de la identificació amb microxip i la taxa 

municipal per registrar-lo, o si es destinarà una partida pressupostària per tal de cobrir aquesta 

despesa. El text tampoc aborda com es compatibilitzarà aquest cens amb la presència d’animals de 

companyia passants, és a dir d’aquells que acompanyin les seves famílies en estades curtes i que 

estiguin registrats en altres municipis de Catalunya o de qualsevol altre lloc. 

Tenint en compte que una de les principals finalitats d’aquest cens és la de sancionar aquelles 

persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que no recullin les femtes que queden 

pel carrer, i que no s’indica quin serà el procés de recollida i com es garantirà la cadena de custòdia 

de la mostra, fet que facilitarà l’arxiu de la majoria de denúncies, el cens no suposarà cap retorn ni per 

l’Ajuntament ni pels animals que en formin part, per tant, es proposa la supressió de l’articulat 

referent al cens d’ADN, i la introducció de sistemes de control basats en agents cívics o de policia local. 

Creiem oportú també que des de l’Ajuntament es facilitin els punts expenedors de bosses. 

3. El text manté la taxa municipal per registre d’animal. Tot i que altres municipis del nostre entorn no 

contemplen el pagament de cap taxa per censar els animals, no hi seríem contraris si aquesta revertís 

en el benestar dels animals a la nostra localitat. L’Ajuntament no ofereix cap facilitat per disposar de 

lots de neteja: bosses, motxilla i ampolla, les zones condicionades pels gossos són escasses, petites i 
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generalment poc segures i brutes. Donat que la taxa té únicament un afany recaptatori que el que fa 

és fomentar la no inscripció dels animals al cens municipals, es proposa la seva supressió. 

4. La utilització de la platja pels usuaris amb gos queda delimitada a l’espai que depèn de Ports, al qual 

està prohibit el bany per ser punt d’entrada i sortida d’embarcacions. El gaudi de la platja no ha de ser 

exclusiu per les persones. Tant el caminar per la sorra com el bany són teràpies que es solen recomanar 

a animals amb problemes d’articulacions i mobilitat. Per tal d’evitar problemes de convivència entre 

usuaris proposem una modificació de manera que tot l’espai de la platja de Sant Feliu pugui ser 

utilitzat per persones amb gossos, facilitant de manera aclaridora les normes d’ús de la platja, tant per 

les persones que van amb gos com les que no i garantint un control de l’espai per part d’agents cívics. 

4.b. Proposem la supressió del control horari per portar els gossos a la platja. 

5. Considerem necessari introduir una sèrie de prohibicions a l’articulat, seguint l’exemple de les 

normatives, també a nivell municipal, més avançades pel que fa la protecció dels animals: 

Proposen la prohibició de: 

 Utilització de collars de càstig (punxes, ofegament i electrocució) en els gossos en tot el terme 

municipal de Sant Feliu de Guíxols, fent efectiva aquesta prohibició d’utilització d’aquests 

tipus de collars als gossos de seguretat. 

 Tracció animal o tracció a sang, excloent la jornada de la Festa dels 3 Tombs, de marcada 

tradició a la localitat. 

 Atraccions circulars amb èquids, independentment de si aquests estan lligats a un eix central, 

com ja proposa el text presentat, com si no ho estan. 

6. No entenem necessària la limitació d’individus que es poden mantenir a la vegada en una mateixa 

llar. No s’indica si aquesta prohibició tindrà efectes retroactius per les famílies que actualment tinguin 

més animals, fomentant així l’abandonament. Aquesta limitació ha de tenir sempre caràcter 

individualitzat, i ha d’estar fonamentada en informes psicològics, veterinaris i policials. En proposem 

la modificació en aquest sentit. 

7. La classificació de gossos potencialment perillosos basant-se en la raça i no en l’individu, està en 

debat a nivell europeu i nacional. Donat que ja existeix a Catalunya una regulació prou clarificadora 

pel que fa aquest subjecte, proposem la supressió de l’articular que hi fa referència o la mera còpia 

de la classificació de races vigent a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 

considerats potencialment perillosos. 

7.b. Pel que fa la classificació d’altres animals potencialment perillosos, proposem una modificació 

elaborada conjuntament amb veterinaris i biòlegs. L’articulat presentat actualment, que considera 

tots els rèptils de més de 2 kg. com a animals salvatges inclou espècies com les tortugues dins 

d’aquesta consideració. 

8, En coincidència amb el punt 5, i per tal de garantir la protecció que la normativa catalana confereix 

als animals, proposem la inclusió de: 

 La creació d’una d’esbarjo destinada als gossos a l’espai propietat de l’Ajuntament que es 

mostra a l’Annex I. 

 La creació d’una canera en condicions pels gossos aparentment abandonats al municipi. La 

policia local ha de disposar de lector de microxip i accés a les bases de dades d’ANICOM 

(Generalitat de Catalunya) i AIAC )(Consell de col·legis veterinaris de Catalunya) per tal de 

facilitar la identificació dels animals presumptament abandonats. De conformitat amb la 
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legislació actual, és la Policia Local qui ha de fer-se càrrec dels animals abandonats al terme 

municipal abans de que aquests puguin ser traslladats al centre d’acollida amb qui s’hagi 

signat el conveni de recollida. 

 La inclusió els centres de prestació de serveis pels animals, com perruqueries canines, a tots 

els articles del text que fan referència als establiments de venda d’animals quan aquests 

articles tinguin per objectiu imposar mesures de protecció i benestar. 

9. Proposem la creació de la taula de benestar animal, que ha de tenir per objecte fer el seguiment de 

la correcta aplicació d’aquesta ordenança, així com la proposta de millores i modificacions per anar-la 

adaptant en tot moment a la realitat del nostre municipi i als avenços científics i jurídics que es vagin 

produint a nivell europeu, estatal i nacional. Aquesta taula ha d’estar conformada sempre, cm a 

mínim, pel tècnic de benestar animal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, un veterinari, un jurista 

especialitzat en dret animal, un agent de policia i un representant de l’empresariat vinculat als serveis 

als animals 
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ANNEX I 

Espai proposat per la creació d’una zona d’esbarjo per gossos. 

 


