
l.ONSELL PU:NARI 

Sessió del .¿~- .Y-P-e/ 

MESURA DE GOVERN EN RELACIÓ A LA POlÍTICA D'ANIMALS DE COMPANYIA 
A LA CIUTAT 

L'epoca actual és presidida per un increment molt destacat de gossos i gats com a 
animals de companyia , de tal manera que la seva protecció, benestar i el seu paper 
en la convivencia ciutadana es troben entre les prioritats municipals del moment 
present. En aquest sentit destaquem breument els tres objectius marcats pel Pla 
d'Animals de Companyia a Barcelona de l'any 1998 i que continuen amb plena 
vigencia; 

Garantir la presencia i la bona convivencia entre ciutadans i animals a la 
ciutat. 
Bastir una política relativa als animals de companyia que sigui ambiciosa, 
realista i funcional , que impliqui el major nombre possible de ciutadans i 
que satisfaci les exigencies de protecció i benestar més adequades als 
temps que vivim. 
Fer de Barcelona un model de conducta en aquest terreny, ates que hi ha 
encara alguns aspectes que són perfeccionables, que la voluntat de tots els 
implicats hi és, i que ha de ser facil , dones, un consens sobre la qüestió. 

Altrament, i en termes de convivencia; en els darrers anys s'han evidenciat diversos 
casos de gossos que han protagonitzat incidents importants i greus, d'agressions a 
persones i a altres animals. Aquests fets han generat una alarma social que ha obligat 
a legislar en l'ambit estatal, autonómic i local per tal de regular la tinenc;a deis gossos 
considerats potencialment perillosos i garantir la seguretat de les persones i altres 
animals; en concret I'Ordenanga General de Medí Ambient Urba ha incorporat 
progressivament aquestes iniciatives legislatives. 

La recent publica ció del Reial Decret 287/2002, de 22 de marg (BOE 7 4 de 
27/03/2002), pel qua! es desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el 
regim jurídic de la tinenga d'animals potencialment perillosos, posa de manifest la 
necessitat de resoldre el problema que comporta la gestió del registre d'aquests tipus 
d'animals i alhora el fet de posar en funcionament el cens d'animals de companyia de 
la nostra ciutat, tal com indica el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es 
regula la identificació i el registre general d'animals de companyia. 

Per aquest motiu es proposa la següent mesura de govern: 

1. SUPRIMIR EL SACRIFICI D'ANIMALS al Centre Municipal d'Acolliment d'Animals 
de Companyia, llevat d'aquells casos que, atenent a conductes marcadament 
agressives contra les persones o altres animals, o estats patológics que impliquin 
sofriment per a !'animal o que suposin un risc de transmissió de malalties 
contagiases greus, se'n dictamini el sacrifici, sempre sota criteri veterinari. Aquesta 
decisió entrara en vigor l'ú de gener de 2003. 
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2. PROMOURE CANVIS LEGISLATIUS: 

./ Proposar al Govern de la Generalitat la modificació de l'article 6, sobre la 
gestió deis sistemes d'identificació, del Oecret 328/1998, de 24 de desembre, 
pel qual es regula la identificació i el registre general d'animals de companyia, 
en el sentit que les Entitats Locals tinguin accés a tota la informació de la base 
de dades deis animals identificats, de que disposen les entitats reconegudes 
oficialment pel Oepartament d'Agricultura Ramaderia i Pesca . 

./ Canviar la tipificació de lleu a greu de la infracció corresponent a l'article 265 
punt 1 paragraf a/ de I'Ordenan<;:a General de Medi Ambient Urba: "la 
possessió d'un gos o d'un gat no identificat o no censat, i la comunicació de la 
baixa, cessió o canvi de residencia de !'animal a les oficines municipals" . 

./ Canviar la tipificació de lleu a greu de la infracció corresponent a l'article 265 
punt 1 paragraf f/ de I'Ordenan<;:a General de Medi Ambient Urba: "deixar les 
deposicions fecals de gossos, gats i altres animals a les vies públiques i, en 
general, a qualsevollloc destinat al transit de vianants" . 

./ Proposar la modificació de I'Ordenan<;:a General de Medi Ambient Urba per tal 
de poder crear un registre epidemiológic, preventiu i sentinella, de gossos amb 
comportament agressiu, ja sigui a través de la declaració obligatoria de les 
clíniques veterinaries de les cures que realitzen a gossos mossegats per altres 
gossos o als propis gossos agressors . 

./ Pro posar al Govern de I'Estat la modificació del Reial Decret 287/2002, de 22 
de mar<;:, que desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el régim 
jurídic de la tinen<;:a d'animals potencialment perillosos, per tal d'evitar que un 
gos, no pertanyent a les races determinades en l'annex 1, pugui ser dictaminat 
perillós pel sol fet de complir tetes o la majoria de les característiques 
detallades a I'Annex 11 del mateix Reial Oecret. Caldria que els professionals 
veterinaris homologuessin aquestes característiques, i que fos necessari el seu 
informe per determinar realment la perillositat de !'animal, i d'aquesta manera 
evitar l'aplicació de criteris heterogenis i dispars . 

./ Proposar al Govern de I'Estat la modificació del Oecret 287/2002, de 22 de 
mar<;:, en el sentit que els establiments de venda d'animals de companyia 
tinguin l'obligació de que els animals potencialment perillosos siguin lliurats al 
comprador, degudament identificats i censats. 

3. CREACIÓ D'UNA OFICINA TECNICA adscrita a l'lnstitut Municipal de Salut 
Pública (IMSP), pera la gestió del cens d'animals de companyia, amb les següents 
funcions: 

./ Crear i mantenir una base de dades informatitzada que permeti extreure 
informació de caracter demogratic i sanitari tant deis animals de companyia 
com deis gossos potencialment perillosos. 
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./ Adequar el butlletí censal a la normativa actual, i crear el nou model de targeta 
acreditativa del cens . 

./ Revisar les autoliquidacions deis titulars d'animals, comprovar les sol·licituds 
d'exempció de la taxa, i procedir a l'enviament d'un requeriment a aquells que 
no compleixin tots els requisits . 

./ Trametre la targeta acreditativa a tots els propietaris deis animals censats . 

./ Comunicar periódicament al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les 
altes, baixes i modificacions de les dades censals . 

./ Atendre les trucades i els correus, realitzar el manteniment de la web en relació 
al cens d'animals de companyia i al registre de gossos potencialment 
perillosos. 

4. PROMOURE INICIATIVES per informar al ciutada en relació a les actuals 
normatives sobre animals de companyia i gossos potencialment perillosos . 

./ Realitzar campanyes publicitaries sobre l'aplicació de les normatives vigents . 

./ Conscienciar els tenidors de gossos de la necessitat de respectar les normes 
de convivencia ciutadana . 

./ Augmentar la sensibilització ciutadana en relació a la identificació i el cens 
dissenyant actuacions especifiques de promoció pels propietaris . 

./ Per tal de donar a conéixer el sistema d'identificació d'animals, els serveis 
municipals realitzaran, un dia a l'any, la implantació deis microxips 
identificatoris. 

5. DOTAR ELS DISTRICTES D'INSTRUMENTS DE CONTROL: 

./ Dotar a la Guardia Urbana deis Districtes d'aparells de lectura de microxip. Dos 
aparells per districte . 

./ Dotar a la Guardia Urbana deis Districtes de PDAs (agendes electróniques) de 
butxaca per tenir informació on fine que faciliti la informació sobre la situació 
registra! deis animals de companyia i en particular deis gossos potencialment 
perillosos. Dues per districte. 

6. EN RELACIÓ ALS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

A. INSTRUCCIÓ D'ALCALDIA sobre l'aplicació, a la ciutat, de les normatives 
vigents en relació als gossos potencialment perillosos . 

./ Determinació de les races de gossos que es consideren potencialment 
perillosos. 
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~ Procediment per a la tramitació de la llicéncia per a la tinenga de gossos 
potencialment perillosos. 

~ Órgan competent per a l'expedició de la llicéncia administrativa. 

~ Órgan competent per a la tramitació del procediment sancionador. 

B. GESTIÓ DEL REGISTRE de gossos potencialment perillosos a través de 
l'oficina técnica creada, amb les següents funcions: 

~ Crear i mantenir actiu el registre de gossos potencialment perillosos. 

~ Crear el model de llicéncia administrativa per a la tinenga de gossos 
potencialment perillosos. 

~ Comprovar els certificats de capacitat física i d'aptitud psicológica, i la 
formalització d'una asseguranga de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb una cobertura no inferior a 120.000 €. 

~ Trametre la !licencia administrativa als interessats. 

C. CAMPANYES DE CONTROL AMB LA GUARDIA URBANA: 

~ Realitzar campanyes periódiques conjuntes entre la Guardia Urbana 
(Secció Canina de la UPAS) i l' lnstitut Municipal de Salut Pública (Servei 
d'Higiene Pública i Zoonosi) amb l'objectiu preventiu de garantir 
específicament l'aplicació de les instruccions en relació als gossos 
potencialment perillosos a la via pública. Aprofitant experiéncies de 
campanyes anteriors se seleccionarien espais i horaris de més risc, 
controlant basicament: 

-El cens municipal i la identificació (microxip) . 
- La llicéncia administrativa de tinenga. 
- Comprovació que van lligats i prove'its de morrió. 

En cas d'infraccions es realitzarien les denúncies corresponents, incloent la 
possibilitat de confiscar !'animal a les instal·lacions municipals, com acció 
de caracter preventiu. 
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