
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L’AUP (CAV-PA) PER A LA MILLORA DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA I TINENÇA D’ANIMALS PERDUTS A RUBÍ

Els Ajuntaments, per mandat legal, han de fer-se càrrec dels animals abandonats o
perduts fins a la seva recuperació o cessió.

Segons 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,  correspon als  Ajuntaments de recollir  i
controlar  els  animals abandonats,  perduts o ensalvatgits  i  de controlar  els  animals
salvatges urbans. Els Ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals
abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la
realització d’aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis. En
la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els Ajuntaments,
sens perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable,
poden concertar-ne l’execució amb entitats externes, preferentment amb associacions
de  protecció  i  defensa  dels  animals  legalment  constituïdes  o  amb  empreses
especialitzades de control i recollida d’animals de companyia.

El  control  dels  requisits  que  han  de  complir  els  centres  de  recollida  d’animals
abandonats o perduts correspon als ajuntaments, tant en els centres propis com en els
concertats.

El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en la sessió de data 25 de març de 2010, aprova
definitivament l’Ordenança municipal Reguladora de la Tinença d’animals

Els  preceptes  continguts  en  aquesta  ordenança  seran  d’aplicació  en  tot  el  terme
municipal de Rubí.

D’acord  amb  la  classificació  que  fa  la  Llei  de  protecció  dels  animals,  la  present
ordenança identifica i defineix, en capítols separats, quatre tipus de nuclis zoològics,
en  funció  de  la  seva  activitat  :  la  cria  dels  animals,  la  transmissió  d’animals,  el
manteniment d’animals i la recollida d’animals de companyia abandonats, perduts o
ensalvatgits.

Tots  els  nuclis  zoològics  tenen  en  comú  que,  per  a  poder  exercir  llur  activitat,
necessiten una llicència municipal d’activitats o, subsidiàriament, una autorització. La
primera  resta  subjecta  al  que  disposa  l’Ordenança  municipal  reguladora  de  la
intervenció municipal en les activitats i instal·lacions. La segona es regeix pels criteris
d’aquesta ordenança relatius al grau d’incompatibilitat amb l’ús residencial de la finca o
del  seu  entorn  immediat  i  a  les  condicions  higienicosanitàries,  de  benestar  i  de
seguretat per als mateixos animals, per al veïnat o per a l’entorn.

Segons l’article 51. Recollida d’animals.

1. Correspon a l’Ajuntament de Rubí la recollida i el control dels animals de
companyia abandonats o perduts i fer-se’n càrrec fins que siguin recuperats,
cedits  definitivament  o temporalment  o,  si  escau,  sacrificats  d’acord  amb la
normativa aplicable.



Actualment aquest servei el realitza una empresa externa, “Sir Can”, i els animals són
traslladats a les instal·lacions d’Olesa de Bonesvalls (a 50 Km de Rubí), i evidentment
fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança.

Pel que fa a la recuperació dels animals per part del propietari i/o posseïdor (art. 52 de
l’Ordenança), el termini serà el que estableixi la normativa vigent, i l’avís o notificació
prèvia de l’Ajuntament de Rubí només serà exigible en els casos que estableixi la dita
normativa. 

La  normativa  estableix  un  termini  de  20  dies  per  recuperar  un  animal  sense
identificació, el qual s’entregarà al propietari degudament identificat i previ pagament
de les despeses originades (recollida, identificació, veterinari i estada en el centre de
recollida).  Quan  l’animal  recollit  estigui  degudament  identificat,  correspon  a
l’Ajuntament notificar-ho al propietari.

És en aquesta part  del  servei  de recollida  d’animals  perduts o abandonats,  on es
detecten mancances que cal esmenar i  per això proposem incorporar millores, que
facilitin la recuperació dels animals per part dels seus propietaris el més aviat possible,
evitant desplaçaments fora del municipi, primer dels animals recollits, i desprès dels
propietaris per recuperar-los. 

Per  tots  aquests  motius,  el  grup  municipal  de  l’AUP  proposa  al  ple  els  següents
acords;

1. Establir  un  termini  de  48h  durant  el  qual  els  animals  recollits  s’estaran en
instal·lacions del municipi.

2. Incorporar aquesta millora en l’actual contracte i en les futures licitacions.
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