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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà

FORMULO
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit
en un termini màxim d’un mes.
Antecedents
L’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals al municipi de Gavà, vigent des
del passat 31 de gener de 2007, contempla l’existència de Nuclis Zoològics, d’obligatòria
inscripció en el registre corresponent, i subjectes a la concessió d’una llicència. Aquests
Nuclis Zoològics poden realitzar activitats relacionades amb l’allotjament, comercialització,
reproducció o manteniment d’aquests animals. Aquesta categoria de Nucli Zoològic comprèn
també els domicilis particulars on s’allotgin animals d’espècies zoològiques diferents i/o en
un nombre que pugui comportar riscos sanitaris, sense que necessàriament aquests animals
hagin de ser objecte de transacció o comercialització.
El passat 17 de juliol de 2013 l’Ajuntament de Gavà va signar un conveni amb la protectora
d’Animals Sense Sostre (ASS), l’Ajuntament de Gavà va iniciar un programa de control
sanitari i higiènic dels gats de carrer, amb les següents activitats:
• Establir un cens de colònies de gats.
• Fomentar la tinença responsable d'animals i evitar l'augment de les colònies per
abandonaments.
• Esterilitzar quirúrgicament els gats adults amb la finalitat de mantenir una població
estable.
• Alimentar les colònies de gats de forma controlada.
• Detectar gats nouvinguts, per tal d'analitzar si han escapat d'una llar i per ajudar a
localitzar la família, o bé han estat abandonats. En aquest darrer cas, es faran gestions
per esbrinar qui ha abandonat un gat i procedir a les gestions oportunes.
• Prevenir els problemes entre el veïnat a causa de les colònies de gats mitjançant un
gestor mediador de conflictes.
• Estimular l'adopció de gats que, perquè són petits o bé són adults però dòcils, puguin
ser susceptibles de viure en una llar.
D’altra banda, el 8 de juny de 2015 (DOGC núm. 6887) va publicar l’Ordre AAM/166/2015,
de 28 de maig, del departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural
per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la identificació,
esterilització i adopció dels animals de companyia i es convoquen els corresponents a 2015.
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Aquestes subvencions estan destinades, entre d’altres, a ens locals que tinguin cens
d’animals de companyia i disposin d’un centre d’acollida d’animals inscrit al Registre de
nuclis zoològics de Catalunya.
Respecte a aquests casos de Nuclis Zoològics de particulars amb animals no destinats a
transacció o comercialització formulem les següents
Preguntes
• Quants d’aquests Nuclis Zoològics hi ha registrats actualment a Gavà?
• Tenen l’obligació els responsables d’aquests Nuclis Zoològics d’esterilitzar els animals
acollits?
• En cas afirmatiu, reben algun tipus d’ajuda econòmica o logística per part de
l’Ajuntament per a aquesta operació?
• Si existeix aquesta ajuda municipal, en quines condicions es pot atorgar, i en què
consisteix?
• Ha sol·licitat l’Ajuntament subvencions a la Generalitat en el marc de l’Ordre AAM/
166/2015 per al 2015? Per quina quantia?

Gavà, 7 de setembre de 2015

Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

