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Resolució: Aprovació de la consulta pública prèvia a la modificació del reglament del servei municipal d'Atenció d'Animals
Domèstics de Companyia de l'Ajuntament de Terrassa.
Òrgan Gestor: Gestió econòmica i administrativa àrea 4

Àrea de Drets Socials
Servei de Benestar Animal

RESOLUCIÓ.
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI
MUNICIPAL D'ATENCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA DE
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA.
Antecedents.
El mes de desembre passat de 2021 s'aprovava en el Congrés dels Diputats la Llei
17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei
d'Enjudiciament Civil, sobre el règim jurídic dels animals. Una reivindicació desitjada
per gran part de la ciutadania que vol als seus animals de companyia com a membres
de les seves famílies i desitjava veure-ho així reflectit en la normativa espanyola, que
fins ara assemblava als animals a “coses”. L'esmentada Llei dota als animals d'un
estatut jurídic diferent al dels béns materials, considerant-los éssers vius dotats de
sensibilitat. Celebrem aquests canvis en la normativa espanyola i creiem pertinent
adequar la normativa municipal a aquesta visió més sensible cap als nostres animals
de companyia i que recull el sentir dels nostres ciutadans respecte a ells i al tracte que
ha de donar-se'ls. Amb caràcter previ i amb consciència del tractament acurat dels
drets dels animals de companyia, l'Ajuntament de Terrassa compta amb la Regidoria
de Benestar Animal i té establert el Servei de Benestar Animal.
En data 28/01/2022 s'ha adoptat l'acord unànim de la Junta de Portaveus d'adaptar la
normativa municipal de Terrassa a la nova llei de benestar animal, segons el que s'ha
exposat anteriorment, a fi de garantir el seu benestar i el compliment dels requisits que
la normativa estableix.
A continuació s’indica l’ordenança actual que es pretén actualitzar:
Reglament del servei municipal d'atenció d'animals domèstics de companyia–
Aprovació definitiva 02/02/2015.
Atenent el seu caràcter normatiu, en l’elaboració d’aquesta norma és plenament
d’aplicació l’article133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, on es preveu que “amb caràcter previ a
l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una
consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha
de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.”
És per tot això que el Tinent d’alcalde de l’àrea de Drets Socials, en ús de les
atribucions delegades per Decret de l’Alcaldia- Presidència amb número de registre
2020-11-05 DELE11407/2020 de 5 de novembre de 2020,
RESOL:
PRIMER.- OBRIR CONSULTA PÚBLICA amb caràcter previ a la modificació del
Reglament del servei municipal d'atenció d'animals domèstics de companyia de
l’Ajuntament de Terrassa, amb l’objectiu de recollir les opinions i aportacions de la
ciutadania i dels subjectes i les organitzacions més representatives potencialment
afectades per la futura modificació de la norma, sobre els aspectes següents:
A. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
Adaptar el Reglament del servei municipal d'atenció d'animals domèstics de companyia
a la nova llei Llei 17/2021, de 15 de desembre de benestar animal.
B. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
El mes de desembre passat de 2021 s'aprovava en el Congrés dels Diputats la Llei
17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei
d'Enjudiciament Civil, sobre el règim jurídic dels animals. Una reivindicació desitjada
per gran part de la ciutadania que vol als seus animals de companyia com a membres
de les seves famílies i desitjava veure-ho així reflectit en la normativa espanyola, que
fins ara assemblava als animals a “coses”. L'esmentada Llei dota als animals d'un
estatut jurídic diferent al dels béns materials, considerant-los éssers vius dotats de
sensibilitat. Celebrem aquests canvis en la normativa espanyola i creiem pertinent
adequar la normativa municipal a aquesta visió més sensible cap als nostres animals
de companyia i que recull el sentir dels nostres ciutadans respecte a ells i al tracte que
ha de donar-se'ls.
C. Objectius de la norma
Adaptar el Reglament del servei municipal d'atenció d'animals domèstics de companyia
a la nova llei de benestar animal per garantir el seu benestar i el compliment dels
requisits que la normativa estableix.
L'Ajuntament de Terrassa té establert el Servei Municipal d'Atenció d'Animals
Domèstics de Companyia, que té per objecte prestar els servei d'atenció i acollida a
animals domèstics de companyia al municipi de Terrassa i a aquells altres municipis
que encarreguin a l'Ajuntament de Terrassa la prestaciò de serveis en aquests àmbit
aportant el mitjans de financament que s'especifiquin. La Regidoria de Benestar Animal
promou les directrius per a la gestió i prestació d’aquest Servei, per a que siguin
implementades de la forma més eficient i eficaç possible. Aquest Servei rep la
denominació de Centre Municipal d'Atenciò d'Animals Domèstics de Companyia.
Així mateix, el Reglament té present el reconeixement que els animals són éssers vius
dotats de sensibilitat, i altres drets reconeguts en relació als animals, amb l’aprovació

de la Llei 17/2021, de 5 de desembre, de modificació del règim jurídic dels animals
(BOE núm. 300, de 16 de desembre de 2021).
El Servei Municipal de Benestar Animal realitza la deguda coordinació i facultats de
control i fiscalització, quant a establiment de protocols d’adopció, d’atenció de queixes i
d’altres de gestió al Centre d'acollida d'animals domèstics de companyia
D. Possibles solucions reguladores i no reguladores
L’opció de no regular aquesta qüestió ha estat descartada atès que l'Ajuntament de
Terrassa exerceix les competències i estableix la prestació dels serveis que li
pertoquen, d'acord amb el que disposen l'Article 3 i l'Article 41 i concordants del Text
refós de la Llei de protecció dels animals (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril).
SEGON.- Establir les condicions de realització d’aquesta consulta que seran les
següents:
SERVEI RESPONSABLE: Servei de Benestar Animal.
TERMINI DE PARTICIPACIÓ: S’estableix un termini de consulta pública prèvia de 15
dies, a comptar des de l’endemà de la data de la present resolució.
APORTACIONS: La recollida d’opinions en relació amb aquesta consulta es farà
mitjançant la plataforma digital de participació ciutadana "Participa a Terrassa"
(https://participa.terrassa.cat).
TERCER.- Donar la màxima difusió a aquesta consulta a través dels diferents
mecanismes de comunicació amb que compta l’Ajuntament i publicar al Portal Participa
Terrassa aquesta Resolució així com tota la informació complementària que sigui
necessària per tal que la ciutadania disposi d’informació suficient per poder emetre la
seva opinió.
QUART.- Una vegada finalitzat el procés es publicarà el resultat del mateix.
Noel Duque Alarcón.
Tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets Socials.

