ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR

| https://dipta.cat/ebop/

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 30/01/2020, va aprovar el protocol de
recollida d’animals de companyia perduts, abandonats o trobats a la via pública, en
espais de titularitat municipal, així com els directrius per a la gestió de gots
reutilitzables.

Protocol de recollida d’animals de companyia perduts, abandonats o trobats
en la via pública
Actuació de la ciutadania
Que cal fer en cas de trobar un animal de companyia en la via pública:
- Avisar la Policia Local, al número de telèfon 977732144, indicant el lloc on ha estat
localitzat, així com una breu descripció de l’animal.
Què cal fer en cas de pèrdua d’un animal de companyia:
- Notificar la pèrdua o robatori de l’animal, en un termini de quaranta-vuit hores, tal
com indica l’article 14.8 de la Llei Catalana de Protecció Animal, adreçant-se de
manera presencial o telefònica a la Policia Local, indicant la zona i hora aproximada de
la seva desaparició, així com una breu descripció de l’animal.
Què cal fer per a la recollida/recuperació de l’animal perdut:
- Si l’animal porta microxip es verificarà la propietat comprovant les dades de la cartilla
o passaport i del document d’identificació del propietari. Cal tenir present l’article 17.3
de la Llei Catalana de Protecció Animal: “Si l’animal porta identificació, l’ajuntament o,
si s’escau, l’ens supramunicipal corresponent ha de comunicar a la persona
propietària o posseïdora que té un termini de 20 dies per recuperar-lo i abonar
prèviament les despeses originades (...)”
- Si l’animal no porta microxip l’entitat contractada o APA retornaran l’animal
degudament microxipat, i requerint prova de la propietat de l’animal (fotografies,
testimonis, etc.). Cal recordar que l’article 17.2 de la Llei Catalana de Protecció Animal
“El termini per recuperar un animal sense identificació és de 20 dies. L’animal s’ha de
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Aquest protocol d’actuació va ser sotmès al preceptiu període d’informació pública
mitjançant anunci al BOPT de data 21/02/2020, durant el qual no s’hi han formulat
al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa es considera aprovat definitivament, amb
la publicació del seu text íntegre:
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d’aprovació definitiva del protocol de recollida d’animals de companyia perduts,
abandonats o trobats en la via pública

lliurar amb la corresponent identificació i amb el pagament previ de totes les despeses
originades”.
- En ambdós casos, en el moment del retorn, propietari i entitat signaran el document
de retorn (Annex 3)
ACTUACIÓ DE LA POLICIA LOCAL
| https://dipta.cat/ebop/

L’activació d’aquest protocol començarà quan la policia local trobi o rebi l’alerta que
s’ha trobat/perdut un animal de companyia a la via pública.
Animal trobat

La Policia Local comprovarà al registre d’animals perduts (Annex 2) si alguna de les
notificacions coincideix amb l’animal trobat; si existeix coincidència serà la Policia
Local qui informarà al propietari del lloc on es troba l’animal de companyia.
En cas de no existir coincidències al registre d’animals de companyia:
 La Policia Local contactarà amb l’entitat contractada mitjançant un missatge via
whatsapp, per comunicar que s’ha trobat un animal, i l’activació del pla de
recollida d’animals.
 La Policia Local avisarà a APA mitjançant trucada telefònica al número de
contacte i se’ls facilitarà la descripció de l’animal i el telèfon de la persona que
ha trobat l’animal, per coordinar la seva recollida i trasllat a la zona habilitada
de l’ajuntament, punt d’impàs.

Un cop rebut l’avís o denúncia de la pèrdua d’un animal, la Policia Local demanarà
totes les dades disponibles i de l’estat de salut per tal d’emplenar el registre d’animals
perduts. (Annex 2)
La Policia Local comprovarà al registre d’animals trobats (Annex 1) si alguna de les
notificacions coincideix amb l’animal perdut; si existeix coincidència serà la Policia
Local qui informarà el propietari del lloc on es troba l’animal de companyia.
En cas de no existir cap coincidència la Policia Local informarà a l’APA.
Animal mort
1 - Quan la Policia Local trobi un animal de companyia mort a la via pública procedirà a
la lectura del microxip, sempre que sigui possible.
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Animal perdut
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Un cop rebuda l’alerta, la persona que hagi trobat l’animal informarà a la Policia Local
de totes les dades disponibles i de l’estat de salut per tal d’emplenar el registre
d’animals trobats/morts. (Annex 1).

- Si l’animal està microxipat es procedirà a la localització del propietari seguint les
següents indicacions:

| https://dipta.cat/ebop/

 Introduir el número de microxip a la base de dades del REIAC a través de la
web www.reiac.es o www.europetnet.com. La informació que ens retornarà el
sistema diferirà depenent de la comunitat autònoma on estigui registrat el
microxip:
 Si es localitza al propietari, se li requerirà la recollida immediata de l’animal. Si
aquest havia denunciat la seva pèrdua, s’haurà de fer constar al registre
d’animals perduts (Annex 2)
 Si no es localitza al propietari es farà constar a la fitxa del registre d’animals
trobats/morts (Annex 1) especificant dia i lloc on s’ha trobat l’animal.

2 - Quan un particular trobi un animal de companyia mort a la via pública, la Policia
Local es posarà amb contacte amb APA per a informar-li la ubicació.
La protectora procedirà a la lectura del microxip, sempre que sigui possible.
- Si l’animal està microxipat es procedirà a la localització del propietari seguint les
següents indicacions:



Si es localitza al propietari, se li requerirà la recollida immediata de
l’animal. Si aquest havia denunciat la seva pèrdua, s’haurà de fer
constar al registre d’animals perduts (Annex 2)



Si no es localitza al propietari es farà constar a la fitxa del registre
d’animals trobats/morts (Annex 1) especificant dia i lloc on s’ha trobat
l’animal



Si l’animal no està microxipat es farà foto i s’enviarà juntament amb la
ubicació a la Policia Local per a què es faci constar al registre d’animals
(Annex 1) i s’avisarà a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.

Animal atrapat
- La Policia Local avisarà a APA al telèfon de contacte, i se’ls facilitarà la descripció de
l’animal i el lloc on es troba l’animal, per tal de coordinar el seu rescat.
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 Introduir el número de microxip a la base de dades del REIAC a través de la
web www.reiac.es o www.europetnet.com. La informació que ens retornarà el
sistema diferirà depenent de la comunitat autònoma on estigui registrat el
microxip:

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 15-04-2020 | CVE 2020-02267 |

Pàg. 3-4

- Si l’animal no està microxipat es farà foto, s’enviarà la ubicació a APA i s’avisarà a
la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.

- La Policia Local notificarà a l’entitat contractada, mitjançant un missatge via
whatsapp, per comunicar què s’ha trobat un animal i l’activació del pla de recollida
d’animals.
Avís a la Regidoria de salut

| https://dipta.cat/ebop/

En cas que algun pas d’aquest protocol no pugui ser realitzat o no sigui atès, s’haurà
de posar aquesta situació en coneixement del o de la titular de la regidoria de Salut, en
el menor temps possible.
En cas que es detecti una incidència que pugui ser qualificada com a molt greu, també
haurà de posar-se en coneixement del o de la titular de la regidoria de Salut.

L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
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Alcanar, signat electrònicament al marge.
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Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació. Tot
això sense perjudici que s’hi pugui interposar qualsevol altre que se consideri escaient.

