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CODI DE VERIFICACIÓ 676F6C1F5J4I4S5A02T0

PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/77265/2022 DOCUMENT NÚM. 816042/2022

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.-

El Ple, en la sessió AJT/PLE/9/2022 de 26 d'octubre de 2022, va aprovar parcialment la 
moció, que amb el text definitiu amb renumeració dels seus acords, figura a continuació:

MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ ANIMAL I LA CREACIÓ D'UN REFUGI MUNICIPAL PER 
ANIMALS.

El passat mes d'agost, el Consell de Ministres va aprovar en segona volta la Llei de Protecció 
Animal, una mesura impulsada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, amb l’objectiu 
d’establir un marc legal comú a tot l'Estat espanyol per posar fi al maltractament, 
abandonament i sacrifici animal.

De fet, actualment a nivell estatal hi ha 17 Lleis diferents de protecció d'animals domèstics, una 
per cada comunitat autònoma, sent el Decret legislatiu 2/2008 de 15 d'abril, pel qual aprova el 
Text refós de la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya el més avançat en protecció 
animal, que prohibeix per exemple: el sacrifici dels animals abandonats, les mutilacions per 
motius estètics (talls d'orella i cua) i l'exhibició a aparadors.

L’Ajuntament de l’Hospitalet, compta amb una ordenança municipal en aquesta matèria basada 
en aquest decret llei, el DL 2/2008 del 15 d'abril.

A l’article 16.1 del Decret legislatiu 2/2008 de 15 d'abril, indica que correspon als ajuntaments la 
recollida i control dels animals abandonats, perduts o assalvatjats i el control dels animals 
salvatges. A l'article 16.3 indica que els ajuntaments han de disposar de centres d'acollida 
d'animals abandonats o perduts adequats i amb capacitat suficient per al municipi.

Si bé és cert que al mateix DL 2/2008 del 15 d'abril, a l'article 16.4 deixa de manifest que els 
ajuntaments poden delegar o concertar aquesta tasca a ens supramunicipals o entitats 
externes. Considerem que comptar amb un Centre Municipal de Protecció Animal, seria positiu 
no només per als mateixos animals, sinó també per a la ciutadania del nostre municipi.

Atès que al ple de juny de 2018, es va aprovar per unanimitat fer un estudi per la creació d'un 
refugi d’animals municipal rehabilitant un edifici patrimonial o, localitzant i habilitant un altre 
espai dins del terme municipal, que amb una ubicació allunyada del centre urbà. I, que 
considerem que quatre anys és temps suficient per poder-lo dur a terme si es té voluntat 
política.

Atès que a la nostra ciutat no hi ha cap refugi d’animals, ni protectora municipal, i que sovint els 
animals recollits a l’Hospitalet han de ser traslladats a Granollers o Mataró, a causa del fet que 
el centre més proper que és a Sant Boi està saturat.

Tenint en compte que al nostre municipi hi ha un gran nombre de persones sensibilitzades i 
que voluntàriament es preocupen pels animals existents al nostre territori, no només pels 
animals domèstics, sinó també per la fauna salvatge que tenim al nostre entorn natural i 
aquesta preocupació la traslladen a l'Ajuntament o a la Policia Local quan hi ha indicis de 
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maltractament i que també es mobilitza davant la pèrdua d'un animal de companyia per 
atendre'l i trobar la seva família.

Atès que els ajuntaments com a garants de la recollida, el control i el manteniment dels animals 
abandonats o perduts i de la responsabilitat de proporcionar-los una vida digna, hauria de 
considerar la possibilitat d'assumir el compromís social i educatiu de forma real i tangible sobre 
la protecció animal.

Atès que comptant amb un Centre de Protecció Animal Municipal, no només fomentaria la 
corresponsabilitat que ha d'exercir la ciutadania i la institució en la defensa i la protecció dels 
animals, sinó que també:

● Es podria garantir de manera més àmplia la sensibilització i l'educació en matèria de 
protecció als animals a totes les persones i especialment a la infància, concertant visites 
pedagògiques amb els centres educatius o espais de lleure.

● Es podria fomentar l'adopció dels animals abandonats de manera més directa, més enllà de 
les campanyes gràfiques.

● Es podria oferir una segona oportunitat als animals no adoptats incloent-los en programes 
socials que inclouen animals de companyia.

● Es podria facilitar l'atenció veterinària a les persones en situació de vulnerabilitat que tenen 
mascotes i que corren el risc de ser abandonades o no degudament cuidades per manca de 
recursos econòmics.

● Es podrien disminuir els individus de les colònies de gats oferint-los a les cries i exemplars 
més joves la possibilitat de ser adoptats, qüestió que també facilitaria el control de les colònies.

● I es promouria el voluntariat i la conscienciació col·lectiva sobre la defensa i protecció animal.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a proposta del grup municipal de L'Hospitalet 
En Comú Podem-ECG

ACORDA

PRIMER.- Instar a l’ajuntament de l’Hospitalet a mostrar el seu ferm compromís amb el 
benestar animal i que assenyali com a prioritat la sensibilització en la protecció i defensa dels 
animals, així com en l’adopció mitjançant campanyes educatives.

SEGON.- Traslladar els següents acords al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, a les 
entitats animalistes de l’Hospitalet, a les entitats ambientalistes de la nostra ciutat, a les 
associacions de veïns i veïnes, a la FAVLH i als consells de districte
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