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 1. Asociación de ayuda a los animales y Centro de recogida. 

 

 1.1. Definiciones. 

 

Debemos diferenciar una asociación de ayuda a los animales del centro que puede 

recogerlos y albergarlos: 

 Una asociación de protección i defensa de los animales es una entidad sin ánimo de 

lucro constituida legalmente, y que tiene entre sus objetivos o finalidades amparar y 

proteger a los animales. (Llei 22/2003 del 4 de julio). 

 Cualquier centro que este declarado como núcleo zoológico (por el Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Pesca), que disponga de personal e instalaciones adecuadas 

para la recogida, el mantenimiento i el control, ya sea temporal o transitorio, de los 

animales de compañía abandonados será considerado un centro de recogida de 

animales de compañía. (Decret 243/1994 del 13 de septiembre). 

 

 1.2. Condiciones a cumplir por los centros. 

 

Estos centros están obligados a cumplir unas condiciones generales: 

 Deben limitar el nombre de animales que viven conjuntamente para evitar las peleas y la 

propagación de enfermedades. 

 Deben de disponer de las medidas necesarias de seguridad para evitar fugas, y 

garantizar la integridad física y psíquica de los animales. 

 Deben poseer unas instalaciones con buenas medidas higiénico-sanitarias y de 

seguridad, adaptadas para cada tipo de animal. 

 Deben vigilar que los animales de adapten a la nueva situación y no presenten 

problemas en la alimentación ni otra circunstancia que les pueda provocar daños. En 

caso de que esto pase se han de tomar las medidas oportunas. 

 Deben disponer de una sala de tratamientos y de una zona de cuarentena. 

 Deben disponer de cocina. 

 Deben poder contar con un veterinario. 

 Deben disponer de subministro de luz y agua. 

 Deben disponer de una fosa séptica o un incinerador, o de un servicio externo que haga 

estas funciones. 

 Deben disponer de sistema de disposición de rechazo según la normativa medio 

ambiental. 
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 Las personas que trabajen en ellos recogiendo o manipulando animales deben de haber 

hecho un curso de cuidador/a de animales. 

Todos los centros deben de llevar un registro actualizado de las entradas y salidas de los 

animales, con la máxima información posible cada uno de ellos. La inscripción en el 

registro debe ser visible en los centros de acceso público. 

Además, los centros que estén inscritos en el Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, deben pasar un parte informativo, cada mes, donde se informe de la cantidad de 

animales presentes, así como de las bajas y las altas dando las explicaciones pertinentes 

bajo unos modelos normalizados. 

 

 1.3. Recogida de un animal.  

 

Según la Ley 22/2003 del 4 de julio, hay unos pasos establecidos en la recogida de los 

animales. 

Es obligación de los Ayuntamientos la recogida de animales abandonados o extraviados, 

así como la confiscación de animales en los que hay indicios de maltratos o torturas, 

aquellos en los que se pueda ver agresiones físicas, desnutrición, falta de atención 

veterinaria o que vivan en instalaciones indebidas. Todo Ayuntamiento debe poseer 

centros de recogida de animales municipales, y si esto no es posible o por motivos de 

mejora de la eficiencia, pueden delegar instituciones supramunicipales especializadas. 

Al encontrarse un animal, los centros deben de intentar identificarlos previamente y si esto 

es posible entonces notificárselo al propietario. El dueño tiene un plazo máximo de veinte 

días para recuperar a su animal y abonar todos los gastos originados. Pasado este tiempo 

si el animal no es recogido se da por abandonado, con lo que podrá ser cedido, acogido 

temporalmente, adoptado o sacrificado (bajo situaciones concretas) todo esto se debe de 

avisar al propietario en la notificación enviada. Una vez no hay posibilidad de devolver el 

animal a su hogar, se da por abandonado y lo centros deben de: 

 Realizar el registro de los datos del animal, las circunstancias de captura o ingreso, y 

también si es posible los datos del propietario. 

 Realizar una revisión de los animales, incluido, si es posible, test ara determinar 

enfermedades. 

 Los animales deben ser desparasitados, vacunados y esterilizados (si son adultos, y 

siempre bajo control veterinario). 

 Se debe realizar un documento donde consten las necesidades para el bienestar del 

animal, tanto las higiénico-sanitarias como las etiológicas. 
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 1.4. Adopción de un animal. 

 

El procedimiento y condiciones pueden variar según el refugio o la protectora a la que se 

acuda, pero generalmente funcionan según unos pasos. Lo primero de todo es contactar 

con el centro con el que se está interesado en adoptar, este intentará llevar a cabo una 

entrevista (no siempre obligatoria) para conocer diferentes aspectos del adoptante y de 

paso aconsejar sobre cual es la mascota más idónea. El siguiente paso es elegir una 

mascota dentro de las disponibles, lo recomendable es tener en cuenta los consejos de 

los cuidadores del centro ya que ellos conocen el carácter y saben la historia del animal. 

Generalmente lo demandado para hacer una adopción es: 

 DNI del adoptante. 

 Firmar un documento en el que se expresan diferentes compromisos como: 

 Cumplir con las normas legales de censar, identificar, vacunar, desparasitar y 

esterilizar al animal. 

 Velar por el bienestar del animal. 

 No abandonar al animal. 

 No traspasar al animal sin dar conocimiento al centro. 

 Permitir el seguimiento por parte del centro para garantizar la adaptación del animal. 

Normalmente los centros llevan un seguimiento del animal durante uno o dos años post-

adopción, periodo en el que incluso pueden intentar ponerse en contacto telefónicamente. 

El coste de un adopción es muy variado, pero normalmente los centros demandan que se 

cubran los gastos de la implantación del microchip, de la esterilización  más un pequeño 

donativo. En el caso de que el animal sea reciente o demasiado pequeño, y aún no se 

haya esterilizado, el centro da la posibilidad de llevar a cabo esta intervención en una 

clínica veterinaria ajena, siempre y cuando se presenten los papeles conforme a sido 

llevada a cabo. 

 

 1.5. La financiación. 

 

Fue a principios de los años ’90 cuando se empezaron a ver numerosas asociaciones 

dispuestas a velar por la salud de los animales sin hogar (Ver Anexo I). Existen diferentes 

modalidades de centro de acogida, pueden ser privados o públicos, y los públicos a su 

vez pueden tener una gestión privada o pública. 
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Los centros privados, suelen ser asociaciones que se mantienen con dinero privado, es 

decir, con ingresos de socios, apadrinamientos o donativos. Los públicos tienen convenios 

con los Ayuntamientos, pero estos no subvencionan su totalidad así que también suelen 

aceptar apadrinamientos y adopciones. 

La falta económica en los centros privados hace que no todos ellos tengan refugios, y que 

su labor sea intentar mantener a los animales en casas de acogida temporal mientras 

encuentran un nuevo dueño.  

Otra labor importante son las colonias de gatos, actividad financiada en parte por el 

Ayuntamiento, y que da libertad a los gatos pero a la vez les asegura su alimentación y 

posibles cuidados veterinarios. 

La verdad es que el tema económico es muy importante en estos momentos en  el que la 

cifra de animales abandonados no para de aumentar pero no disminuye como con 

anterioridad, ya que se siguen recogiendo pero ahora el sacrificio está prohibido. En la 

resolución MAH/3115/2009, de 2 de noviembre podemos ver el ejemplo de cómo el 

Gobierno da subvenciones a centros de titularidad pública para facilitar el aumento de 

animales por la prohibición de la eutanasia. 

 

*Ver noticia 2 del anexo III 
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 2. Legislación  de la protección animal. 

 

Cataluña defiende a los animales con numerosas leyes, las que nosotras hemos utilizado y 

consultado a la hora de hacer el trabajo son: 

 Part vigente de la llei  3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals. 

 Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits que han de 

complir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats. 

 Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre 

general d'animals de companyia. 

 Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment 

dels animals de companyia. 

 Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els mètodes d'eutanàsia per als 

animals de companyia que s'han de sacrificar. 

 Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 

 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les lleis 3/1988 i 22/2003 

 Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 

 Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

protecció dels Animals. 

Las demás comunidades también tienen leyes de protección animal (Ver Anexo), pero la 

diferencia más marcada con Cataluña es que no prohíben la eutanasia, la mayoría dan un 

plazo de diez días (hay excepciones como el principado de Asturias que da veinte) desde 

que el animal es considerado abandonado para que sea adoptado o sacrificado. Otras 

diferencias pueden ser los registros censales, pero en cambio todas las comunidades 

obligan a la identificación animal a través del transponder o microchip. 

Todas las comunidades protegen a sus animales a través de la ley con pequeñas 

diferencias, exceptuando la eutanasia. 

 

 2.1. La Eutanasia. 

 

La eutanasia está definida por la ley como el acto a través del cual se provoca la muerte 

de una manera plácida, sin dolor, temor, ni ansiedad (Decret  

254/2000 del 24 de julio). 

Actualmente, Cataluña es la única comunidad autonómica que prohíbe el uso de la 

eutanasia en los centros de acogida animal, salvo excepciones en las que se haga 
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peligrar la salud humana o animal. Esta prohibición entró en vigor el 1 de febrero de 2007,  

con  el artículo 11 de la Llei de Protecció dels Animals 22/2003, aunque en muchas 

localidades no se impuso hasta pasado un tiempo dado que muchos Ayuntamientos 

pidieron moratorias de un año, para poder realizar las acciones necesarias y así abarcar 

legalmente el problema.  

El sacrificio y esterilización de los animales responde al Artículo 11 del Decreto Legislativo 

2/2008 del 15 de abril, que es un texto refundido de la Ley de protección de los animales, 

que recoge la Ley 22/2003 del 4 de julio, la parte vigente de la Ley 3/1988 del 4 de marzo, 

y las modificaciones introducidas en ambas por la Ley 12/2006. De aquí observamos 

diferentes puntos como: 

 Se prohíbe el sacrificio de gatos, perros y hurones en las instalaciones de 

mantenimiento de los animales, y en los núcleos zoológicos en general, excepto por 

motivos humanitarios y reglamentarios que establezca el reglamento. 

 El sacrificio se debe realizar con aturdimiento previo y a través de la inyección de 

anestésico a una dosis adecuada. 

 Los animales de compañía con finalidad de comercialización o transacción ha de ser 

esterilizados, con excepciones, con los mínimos efectos fisiológicos y de 

comportamiento del animal. 

 Tanto el sacrificio como la esterilización han de estar hechos siempre bajo control 

veterinario. 

En caso de excepción y de tener que llevar a cabo una eutanasia, esta se debe realizar 

por un veterinario bajo unas medidas higiénico-sanitarias correctas y en un ambiente que 

no favorezca el estrés del animal ni del resto de animales, en los centros de acogida se 

debe realizare en una sala separada de las jaulas. Hay diferentes productos y métodos 

que tienen prohibido su uso actualmente (ver Artículo 4 del anexo del Decret 254/2000, 

del 24 de julio). La eutanasia debe realizarse con previa sedación profunda o anestesia 

general, con los siguientes medicamentos (a dosis bajo criterio facultativo): 

 Xilazina, por vía intramuscular o subcutánea.  

 Medetomidina, por vía intramuscular o subcutánea.  

 Tiletamina-zolacepam, por vía intramuscular o intravenosa.  

 Fenotiazines, por vía intramuscular, subcutánea o oral.  

 Propionil-promazina, por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. 

 Clorhidrato de ketamina, por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa. 

La muerte se debe inducir mediante los productos siguientes (a dosis pautadas según 

criterio facultativo): 
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 Pentobarbital sódico, vía intravenosa. 

 Tiopental sódico, vía intravenosa. 

 Embutramida / mebezonio ioduro / tetracaína clorhidrato, por vía intravenosa. 

 Secobarbital / dibucaína, por vía intravenosa. 

En caso de no poder administrarse por vía intravenosa, se pueden utilizar por vía 

intraperitoneal o intracardica. 

Una vez se administra la medicación se debe confirmar el cese de la respiración, el latido 

cardiaco y las funciones neurológicas centrales para confirmar la muerte. Todo ello se 

debe apuntar en el libro de registro. 
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 3. La identificación del animal. 

 

El registro general y censo de animales de compañía, y su identificación son regidos por  

los artículos 14 y 15 del Decreto Legislativo 2/2008 del 15 de abril. 

El Registro general de animales de compañía tiene como departamento competente el de 

Medio Ambiente. Este registro es único, es un sistema informático en el que se juntan los 

censos municipales y los de las instituciones privadas que lo pidan, en el se inscriben los 

datos de identificación del animal y los datos del propietario, y afecta tanto a perros, como 

a  gatos y hurones. 

El propietario debe comunicar los datos, y tiene tres meses desde el nacimiento del animal 

o un mes desde su adquisición, cambio de residencia o muerte. Además es público y todo 

el mundo puede acceder a él, siempre bajo la normativa de protección de datos. 

Además de este registro los propietarios deben facilitar la identificación de sus animales en 

la vía pública, ya sea a través de placas o de cualquier otro sistema que se pueda adaptar 

al collar. 

Si el animal se perdiera los dueños tienen la obligación de  informar del suceso en menos 

de 48 horas. 

A parte de censar e identificar físicamente a los animales, los dueños también deben de 

hacerlo electrónicamente a través de una implantación de un microchip homologado, que 

transmite un código alfanumérico de identificación único a cada animal, y que se puede leer 

a través de un lector. Esto es obligatorio, no sólo por su protección, sino también por 

razones de seguridad hacia otras personas y bienes, así como para tener un control 

sanitario y ambiental. 

Estos microchips son implantados subcutáneamente en la parte izquierda del cuello por los 

veterinarios, en caso de que no pueda ser se hará en la cruz y se hará constar en los 

papeles; son indelebles, inviolables, fiables y 

duraderos. Tienen el tamaño de un grano de arroz, 

y se suelen poner cuando el animal es capaz de 

moverse por sus propios medios o consigue un 

mínimo peso para albergarlo. 

Su envoltorio va acompañado de unas pegatinas 

que tienen inscrito el mismo número que lleva el 

animal, el veterinario enganchará una en la cartilla 

de vacunación para que el propietario tenga un 

documento acreditativo donde consten los datos; y 
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otra en un formulario normalizado, donde además añadirá los datos del animal y del 

propietario, que enviará al Registro General de animales de compañía en un plazo máximo 

de veinte días. Más tarde el propietario recibirá por correo ordinario un carné con el que 

poder demostrar oficialmente sus datos. 
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 4. El abandono animal. 

 

Se considera animal abandonado a aquel animal de compañía que no va acompañado de 

ninguna persona, ni lleva ninguna identificación o de su origen o propietario. 

En España se calcula que durante el año 2008, había 5.100.000 perros y unos 3.100.000 

gatos, de estos se recogieron un 2,3% (118.227) y un 1,3% (38.631) . Estos abandonos 

aunque no tienen una marcada estacionalidad, tienen mayor incidencia, durante el periodo 

comprendido entre los meses de mayo y agosto, y sobretodo en las comunidades 

autónomas de Andalucía, Valencia, Cataluña y Madrid. No todos ellos tienen el mismo fin, 

hay diferentes situaciones, animales que se extravían y son devueltos a sus propietarios 

(son pocos), adoptados por nuevas familias, los que continúan viviendo en el refugio y los 

que son eutanasiados (ya sea por salud o política). 

El perfil de los animales abandonados no está muy claro, pero los porcentajes se 

aproximan a un perro macho adulto cruzado de raza media y en buen estado de salud, y a 

una gata adulta cruzada y sana. Sólo un 23,8% de los perros y un 3,3% de los gatos 

recogidos está identificado con el correspondiente microchip. 

El abandono de perros es muchísimo más elevado que el de gatos, un 72,2% frente a un 

27,8%, sin embargo no lo son sus adopciones, un 30% respecto a un 20%. 

Se posee poca información sobre la persona que efectúa el abandono, ya que sólo se han 

podido conseguir los datos del 30,5% del total de las personas que se acercan. El perfil 

suele ser el de un hombre de entre 35-50 años que convive en pareja con o sin hijos, y que 

da como razón el comportamiento del animal, aunque el perfil de la mujer ha aumentado 

notablemente durante estos años. 

Las principales razones que se dan a la hora de justificar el abandono son, como hemos 

dicho antes, el comportamiento animal en primer lugar, seguido de la falta de espacio por el 

cambio de vivienda, el fin de la temporada de caza, el nacimiento de un hijo, perdida de 

interés por el animal o alergias. Y son minoritarios los motivos de fallecimiento o ingreso 

hospitalario. 

Actualmente, el gobierno realiza junto a entidades defensoras y colaboradoras campañas 

divulgativas e informativas hacia la población. Son muchas también las asociaciones 

privadas sin ánimo de lucro o incluso las personas, que financian campañas para 

sensibilizar a la población sobre este atroz comportamiento. 

 

*Ver anexo iI y noticia 2 del anexo III. 
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 5. Las sanciones. 

 

Actualmente el maltrato animal es menor que hace unos años, o al menos no es tan visible 

como lo era. Las leyes se han ido endureciendo y castigan las malas acciones contra los 

animales. Si uno es propietario de un animal hay leyes que debe cumplir,  debe evitar su 

huida y acarrear con los perjuicios y daños que pueda causar, sino puede recibir una 

sanción (Llei de protecció dels Animals 22/2003 del 4 de julio), cumplir penas de prisión o 

incluso la retirada de su animal. En caso de que un propietario no cometa ninguna 

infracción, sino que alguien ajeno le haga daño a su animal y este fallezca, debe cumplir lo 

que la justicia dicte, además de recompensar al dueño por el valor económico del animal 

de compañía. Si no hay factura de compra, el valor es equivalente a otro de la misma 

especie o raza. Pero si no pertenece a ninguna raza determinada el valor se centra en el 

pertinente al del mercado de  animales de características similares. 

A la igual pasa con los centros en los que viven animales, cada vez más controlados, sino 

cumplen las normas también pueden recibir una sanción,  el cierre de las instalaciones o 

incluso la imposibilidad  de tener animales durante un periodo que puede ir desde los dos 

meses hasta los cinco años. 

Todo incumplimiento de la Llei de protecció dels Animals 22/2003 lleva a su cargo una 

multa que según su grado (definidos en el artículo 44 del Decret 2/2008), puede ser de una 

u otra cuantía: 

 Leves: desde 100 a 400 euros. 

 Graves: Desde 401 a 2.000 euros. 

 Muy graves: Desde 2.001 hasta 20.000. 

Estas sanciones pueden llegar a ser dobles si hay reincidencia menor de un año, o se 

reincide en la misma infracción. 

Las sanciones se valoran según: 

 Transcendencia social y perjuicio causado. 

 Beneficio obtenido de la infracción. 

 La reiteración o reincidencia de la acciones. 

 La imposible reparación o el elevado coste de los daños causados. 

 El volumen de negocios del establecimiento. 

 La capacidad económica del infractor. 

 El grado de intencionalidad. 

 Que haya requerimiento previo. 
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Si la persona no cumple con las leyes se pueden imponer multas coercitivas que pueden 

tener un valor económico de hasta 500 euros. Se pueden imponer hasta tres, y si no se 

cumplen pueden incrementarse el 20% respecto la anterior. 

Además de las autoridades, también se cuenta con el “Voluntariado de Protección y 

Defensa de los Animales”, que es una organización relativamente nueva la cual por respeto 

y motivación hacia los animales ayuda a que las leyes se cumplan. 

 

*Ver noticia 3 del anexo III 
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 6. Entrevista a un centro de acogida. 

 

Nuestra idea inicial era hacer la entrevista a un centro privado y otro público para tener 

ambas referencias, y así poder comparar la financión, las instalaciones y las actividades 

que poseen y ofrecen los centros adscritos al gobierno y los que no. Pero esto no ha sido 

posible ante la tardanza, por parte del Centro de Acogida de Animales de Compañía del 

Ayuntamiento de Barcelona (CAAC), de contestar a nuestras preguntas. La chica que se 

encarga de cuidar a los animales en dicho centro, nos dijo que no le era posible atendernos 

sin autorización previa, y que debíamos enviar un e-mail explicando nuestra petición, cosa 

que hicimos y la respuesta que obtuvimos fue la de enviar otro e-mail a otra dirección 

protocolariamente. Lo hicimos, incluso les enviamos las preguntas por si no podíamos ir, y 

no nos han contestado. 

Por otra parte nos dirigimos a la Llliga de protecció d'animals i plantes de Barcelona, donde 

la Sra. Carmen directora del centro, no atendió estupendamente, dentro de su ajetreado 

día, y contestó a las siguientes preguntas: 

 

Nosotras: ¿Cuantos años hace que fue fundado este centro? 

Carmen: Hace sesenta años.  

N: ¿Que servicios ofrece? Refugio, casas temporales, colonias... 

C: Refugio únicamente. Nosotros no nos encargamos de ninguna colonia de gatos. 

N: ¿Disponen de sala de curas? ¿De sala de cuarentena? ¿Y de cocina? 

C: Sí, disponemos de una enfermería pequeña, nada más. De un lugar de cuarentena. Y 

no tenemos cocina. 

N: ¿Las personas que trabajan aquí tienen hecho algún curso de cuidador/a de 

animales? 

C: No, bueno hay auxiliares de veterinaria. Hay dos. Yo soy la directora, no he hecho 

ninguno, pero he estado siempre en contacto con animales. 

N: ¿Digamos que le avala la experiencia? 

C: Sí, exactamente. 

N: ¿Separan a los animales enfermos de los sanos? 

C: Sí. 

N: ¿Qué tareas tiene asignadas el veterinario? 

Básicamente, microchip, vacunas y las curas básicas. Porqué trabajamos con clínicas 

privadas de Barcelona. Las castraciones las hacen estas clínicas. 

N: ¿El centro es público o privado? 
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C: Privado. 

N: ¿Recibe subvenciones o ayudas por parte del Estado? 

C: No. 

N: ¿Las aportaciones por parte de socios, apadrinamientos y donativos son la mayor 

fuente de sus ingresos? 

C: Sí. Sobretodo apadrinamientos. Nosotros tenemos que pagar un alquiler, bueno 

tenemos muchos gastos. 

N: ¿Qué cuesta? 

C: Pues, ser socio diez euros al mes y apadrinar a un animal quince euros al mes. 

N: ¿Como se recoge a los animales? 

C: Básicamente los traen los propietarios, la mayoría. No hacemos recogidas en la calle. Si 

hay un perro en la calle, se debe llamar a la Guardia Urbana, y estos avisan a VetMovil que 

trabaja con la perrera del Ayuntamiento. 

Aquí aunque quisiéramos hacerlo, no tenemos ni los medios ni el lugar necesario, estamos 

llenos. 

N: ¿Tenéis libro de registro? 

C: Sí, y me parece útil. 

N: ¿Cuál es el protocolo de entrada de un animal?  

C: El perro llega, se lo mira el veterinario y se desparasita si hace falta, se lo pone 

microchip si no lo tiene. Se espera una semana para vacunarlo y ya queda listo para la 

adopción. 

N: ¿Se realiza cuarentena? 

C: Sí, se realiza en la parte de arriba, al lado de la enfermería. 

N: ¿Cómo se alimenta a los animales? 

C: Con Royal Canin, comida de muy buena calidad. 

N: ¿Se hacen controles periódicos de sanidad? 

C: Sí. Mira que perros hay aquí, mira que pelo tienen. 

N: ¿Y el de salida?  

C: Hacemos una entrevista, y miramos que el animal sea el adecuado para el entorno que 

va a tener. No se elige el perro así de primeras. Mira, por ejemplo, yo te diría que este 

perro tiene una hermana, y son inseparables, tienen dos años y necesitan una torre o una 

masia con jardín, no los puedes meter en un piso. En cambio esta perra la puedes meter 

en un piso, tiene ocho años, es para alguien tranquilo, camina pegada a tu pierna, está 

educada y enseñada; esta para una pareja de chicos jóvenes no, es para una pareja de 

jubilados, para una persona tranquila, es otra cosa. Este otro perro es un sol, está educado 
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y enseñado. Es decir, se mira mucho a la gente, se pregunta mucho, se hace un 

seguimiento, se mira como va a vivir el animal... 

N: ¿Aconsejáis según veáis a la persona o la dejáis elegir a ella sola?  

C: Aconsejamos, y sobretodo evaluamos nosotros a la persona. 

N: ¿Se hace algún seguimiento? 

C: Sí, porqué además muchos están apadrinados y hay que responder. 

N: ¿Hablando del abandono animal, cual cree que es el principal motivo? 

C: Los embarazos en la mujer. El utilizar un animal como un hijo, y cuando el hijo va a 

llegar el perro y el gato van a la calle. Ya lo han usado como un hijo, esa es la causa 

principal. 

N: ¿Cree que hay una marcada estacionalidad? 

C: No, el abandono es masivo durante todo el año. 

N: ¿Cuál cree que es el grado del incumplimiento de la identificación animal por 

parte de los propietarios? 

C: Es total. La mayoría de animales llegan sin identificación. 

N: ¿Qué opina  de la nueva ley de prohibición de la eutanasia?  

C: Que empezaron la casa por el tejado. Que ahora estamos súper saturados todos, aquí 

nunca se ha sacrificado pero las perreras y todos los que sacrificaban ahora no reciben. 

Hay montones de animales abandonados, muriendo por las calles, por las autopistas... y 

que esto es empezar la casa por el tejado, porqué antes tendrían que crear leyes en contra 

del abandono, hacer campañas masivas de identificación y de castración para evitar la 

natalidad porqué hay una superpoblación en este momento de animales. También se 

deberían poner multas bastante fuertes para los propietarios que abandonan a su animal, 

como se hace en el resto de Europa. Pero no decir no sacrificamos, suena muy bonito, no? 

Mejor que se mueran hacinados lentamente de hambre y de tristeza, es terrible. 

N: ¿Debería ser así en el resto de comunidades? 

C: No, deberían empezar a arreglarlo de otra forma. 

N: Cuando aquí se practica, ¿bajo que preceptos se realiza? 

C: Sólo por sanidad animal, para evitar sufrimiento. Míralos, que bien cuidados están. Yo te 

digo que en pocas protectoras están como aquí de bien. 

N: ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan? 

C: Las llamadas, que no son para pedir información, sino para dejar al animal. Hay más de 

cien cada día, si tu llamas te cuesta comunicar con nosotros. Ahora en el rato que hemos 

estado hablando ya se han perdido tres o cuatro, es cada minuto. 

N: ¿Cree que las leyes se deberían endurecer? 
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C: Sí, por supuesto. 

N: ¿Editáis alguna revista? 

C: Una vez al año sale una. 

N: ¿Hacéis campañas de sensibilización? 

C: No, porqué no tenemos dinero para poder hacerlo. 
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 7. Encuesta: Obtención e identificación animal. 

 

 

Edad: ____  Sexo:   Hombre  /   Mujer 

 

 

1. ¿Que animal de compañía tiene? 

 

Gato        Perro         Hurón         Otro 

 

2. ¿Cuál es su origen? 

 

Criador        Tienda        Refugio         Otro          

 

3. ¿Está censado? 

 

Sí          No 

 

4. ¿Está identificado? 

 

Sí          No 

 

Tipo: 

 

Tatuaje        Microchip        Otro         

 

5. ¿Lleva alguna placa o algún mecanismo adaptable de identificación en el collar? 

 

Sí          No 

 

En caso de que Ud. haya adquirido su animal de compañía en un centro de acogida 

de animales de compañía: 

6. ¿Es un centro publico o privado? 

 

Público       Privado          Ns/Nc         
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7. Época del año en que se realizó la adopción. 

 

Primavera   Otoño    

Verano   Invierno  

 

8.¿Cuánto tiempo había estado el animal en el centro? 

 

a) Menos de una semana 

b) Entre una semana y un mes 

c) Entre un mes y un año 

d) Más de un año 

e) Ns/Nc 

 

9.¿Que requisitos se le pidió? (marcar los requisitos que se le pidieron) 

 

a) DNI del adoptante. 

b) Firmar un documento conforme habrá que:  

1. Cumplir con las normas legales de censar, identificar, vacunar, desparasitar  y 

esterilizar al animal. 

2. Velar por el bienestar del animal. 

3. No abandonar al animal. 

4. No traspasar al animal sin dar conocimiento al centro. 

5. Permitir el seguimiento por parte del centro para garantizar la adaptación del animal. 

c) Rellenar una “encuesta” para saber el perfil del adoptante. 

 

10. ¿Le aconsejaron al momento de adoptar? 

 

Sí          No 

 

11. ¿Le hicieron visita veterinaria antes de salir el animal? 

 

a) Sí, muy completa 

b) Sí, por encima 

c) Sí, pero no estuve presente 
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d) No 

e) Ns/Nc 

   

12. ¿Le aconsejaron una vez escogido el animal en cuanto al carácter, alimentación, 

hábitat, estado de ánimo, comportamiento frente a la gente u otros animales? 

  

Sí          No 

 

13. ¿En qué condiciones estaba el animal en el momento de la adopción? 

 

–Identificación:   

Sí          No 

 

–Esterilización:  

Sí          No 

 

–Condición corporal:  

Delgado Normal         Obeso 

 

–Vacunaciones:   

Todas  Algunas    Ninguna 

 

–Desparasitación:  

Sí          No 

 

–Tiene/tenía algún tipo de afección (enfermedades/traumatismos): 

Sí          No 

14. Tuvo que pagar algo en concepto de:  

 

a) Vacunación     

b)  Microchips      

c) Desparasitación 

d) Esterilización 

e) Otro______________________ 
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15. ¿Se le pidió algún donativo?  

 

Sí          No 

 

16. ¿Tenían expuesta o le ofrecieron algún tipo de publicación (folletos, revistas...)? 

 

Sí          No        Ns/Nc         

 

¿Era una publicación propia del centro? 

 

Sí          No        Ns/Nc         

   

¿Tomó algún ejemplar? 

 

a) Sí, y lo leí 

b) Sí, y lo hojeé por encima 

c) Sí, pero ni lo miré 

d) No 

 

17. Alguna observación sobre el trato del personal del centro: 

 

 

RESULTADOS 

 

Encuesta realizada a un total de 63 personas, 28 de ellas en la calle y 35 vía e-mail. 
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En el sí el 97,56% usa el microchip como método identificativo.   
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17. Alguna observación sobre el trato del personal del centro: 

Todas las personas encuestadas coinciden en que el trato fue bueno y correcto, y 

volverían a repetir. 
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 8. Conclusión. 

 

Buscando información para el trabajo hemos visto que si comparamos con tiempo atrás 

cada vez se tiene más en cuenta a los animales, y se crean más leyes para protegerlos. 

Pero creemos que aún son demasiado blandas y no impactan a la población. El hecho está 

presente en el momento en que hay miles de animales abandonados anualmente, y aún 

muchos en peligrosas circunstancias. Se deberían de endurecer las leyes, que incluyeran 

penas de cárcel y de esta forma la población se tomaría más en serio su responsabilidad. 

Es muy bonito que la eutanasia se haya prohibido, pero es totalmente una utopía dado que 

esa persona que a lo mejor abandona un animal al cabo de tiempo tiene otro que puede 

que abandone de nuevo cualquier día, entonces nuestras perreras se colapsan y no 

pueden dar un mínimo trato de atención porqué no pueden llegar a más con la numerosa 

población de la que se ocupan. En la encuesta y en el estudio de Affinity hemos podido ver 

que la inmensa mayoría no están identificados correctamente, y si no atacamos a este 

punto ¿qué nos espera? Si un animal no tiene una identificación correcta no podemos 

culpar a nadie. Así que creemos que antes de endurecer las leyes por el abandono, 

deberían endurecer las de identificación, porqué si fuera al revés la gente por miedo los 

podría abandonar en los lugares más inhóspitos. 

Hay bastantes leyes impuestas hoy en día, que como hemos podido comprobar no se 

cumplen ni en los propios centros de acogida. Entonces que esperamos, si las pocas que 

tenemos no las obligamos a cumplir, bien que si nos pasamos veinte kilómetros la hora 

conduciendo nos multan ¿entonces porqué no cumplirlas todas? Los primeros conocedores 

de las leyes deben de ser, reiterativamente, los propios agentes de la ley para poderlas 

imponer y no que tenga que pararme mientras voy paseando con mi perro para enseñar su 

censo a un agente y me pregunte que donde está el de este año. ¿Cómo cumplirlas si la 

propia necedad está en la autoridad? 

Ahora, encima, al no poder sacrificar a los animales, hay acumulo de ellos... las perreras se 

están llegando a colapsar, ¿qué haremos cuando no quepan más? ¿Seguiremos dejando 

que la gente se pueda comprar un animal y se deshaga de él sin ningún tipo de 

responsabilidad? ¿O les obligaremos a ver la parte negativa del asunto aunque sea 

castigándolos? 

Es impresionante la poca responsabilidad que impera en las personas, y la poca 

humanidad hacia los animales, seres que son felices únicamente con compartir su tiempo 

con su dueño. En opinión propia, aún no sabemos, como pueden abandonarlos mientras 

ellos clavan su inocente mirada. 

 32



Después del trabajo hemos llegado a la conclusión de unirnos a la castración masiva, y que 

los únicos que puedan vender animales sean criadores con licencia y con supervisión por 

parte del Estado, sin que esto llegue a ser un negocio de lujo, pero si que en parte obligue 

a las personas a acudir a las perreras. Antes estábamos en contra, pero ahora lo vemos 

como posible solución para que se identifiquen todos los animales, y a lo mejor las 

personas en ese momento se acobardan y hacen bien las cosas al saber que su animal 

lleva sus datos, y que hagan lo que hagan con ellos tendrán que aceptar 

responsabilidades. 
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LEGISLATIU
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals.

La disposició inal segona de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures 
iscals i inanceres (DOGC núm. 5038, de 31.12.2007), autoritza el Govern perquè 
en el termini d’un any, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, refongui en 
un text únic la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals; la part vigent 
de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, i les modiicacions que 
conté la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 
modiicació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la 
Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi na-
tural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència 
ambiental, amb l’encàrrec que la refosa comprengui la regularització, l’aclariment 
i l’harmonització d’aquestes disposicions.

Fent ús de l’habilitació legal esmentada, s’ha elaborat un Text refós de la Llei de 
protecció dels animals que recull en un text únic la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, i la part vigent de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció 
dels animals, amb les modiicacions introduïdes a totes dues lleis per la Llei 12/2006, 
i també les previsions d’aquesta última Llei referents a protecció dels animals que 
no modiiquen preceptes concrets de les lleis anteriors. Així mateix, a l’empara de 
l’habilitació per regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions legals objecte 
de refosa, s’ha ajustat l’estructura i la numeració dels articles i les remissions entre 
articles, s’ha uniicat la terminologia i s’han esmenat defectes de concordança i de 
redacció.

En conseqüència, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, d’acord 
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
S’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, el qual es publica a 

continuació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen les disposicions següents:
1. La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals (DOGC núm. 967, de 

18.3.1988), i les modiicacions d’aquesta Llei fetes pel capítol I de la Llei 12/2006, 
de 27 de juliol (DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).

2. La Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926, 
de 16.7.2003), i les modiicacions d’aquesta Llei fetes pel capítol I de la Llei 12/2006, 
de 27 de juliol (DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).

3. L’article 2.2 i les disposicions addicionals de la Llei 12/2006, de 27 de juliol 
(DOGC núm. 4690, de 3.8.2006).

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren en vigor l’endemà de la 
publicació en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIONS
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Disposicions

Barcelona, 15 d’abril de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

TEXT REFÓS 
DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS.

TÍTOL I
Disposicions generals i normes generals de protecció dels animals

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

Aquesta Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el 
benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, 
amb independència del lloc de residència de les persones que en són propietàries 
o posseïdores.

Article 2
Finalitat i principis

2.1 La inalitat d’aquesta Llei és assolir el màxim nivell de protecció i benestar 
dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica 
de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.

2.2 Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també 
de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les 
necessitats etològiques, en procuri el benestar.

2.3 Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-
los estats d’ansietat o por.

2.4 Els animals de companyia no poden ser objecte d’embargament en cap 
procediment judicial.

Article 3
Deinicions

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es re-

produeixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També 
tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de 
pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que 
treballen en l’agricultura.

b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen general-
ment a la llar amb la inalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta Llei, 
gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.

c) Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries 
de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas. 
També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.

d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals origi-
nàries de fora de l’Estat espanyol.
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e) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que 
de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del 
captiveri.

f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan 
apte per a la convivència amb les persones.

g) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona 
ni duu cap identiicació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. 
També tenen la consideració d’abandonats els casos establerts per l’article 17.3.

h) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràic 
amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espè-
cies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), 
estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona 
i d’altres que s’han de determinar per via reglamentària.

i) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal-
lacions per al manteniment d’animals de companyia, els establiments de venda i els 
centres de cria d’animals, els centres de recollida d’animals, el domicili dels particulars 
on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars 
que es determinin per via reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que 
allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte 
útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

j) Instal·lació per al manteniment d’animals de companyia: establiment en què 
es guarden els animals de companyia i se’n té cura, com ara les residències, les 
escoles d’ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centres d’importació 
d’animals.

k) Centre de cria d’animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió 
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, 
a establiments de venda o d’altres.

l) Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre 
legalment constituïda que té entre els seus objectius o inalitats emparar i protegir 
els animals.

m) Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i 
curses on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, princi-
palment els gossos i els cavalls.

n) Animal perdut: animal de companyia que duu identiicació del seu origen o 
de la persona que n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona.

CAPÍTOL II
Normes generals de protecció dels animals

Article 4
Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals

4.1 Les persones propietàries i les posseïdores d’animals han de mantenir-los 
en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb 
les característiques de cada espècie.

4.2 La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària 
bàsica per garantir-ne la salut.

Article 5
Prohibicions

Resten prohibides les actuacions següents respecte als animals:
a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica 

que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.
b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut 

o del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per 
prescripció veterinària.
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c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, 

de benestar i de seguretat de l’animal.
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o 

òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de ne-
cessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 
reproductiva. Per motius cientíics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions 
amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent.

f) No facilitar-los l’alimentació suicient.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratiicació o regal de compensació 

per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
h) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades 

sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius 

i d’establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les 
persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin 
afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal.

j) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.
k) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals 

i a les condicions higienicosanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora 

el moviment que els és necessari.
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, 

lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com 
psicològicament.

n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

Article 6
Prohibició de baralles d’animals i altres activitats

6.1 Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o d’altres activi-
tats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments 
antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, 
com ara els següents:

a) Baralles de gossos.
b) Baralles de galls.
c) Matances públiques d’animals.
d) Atraccions irals giratòries amb animals vius lligats i altres d’assimilables.
e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
6.2 Resten excloses d’aquestes prohibicions:
a) La festa dels braus en les localitats on, en la data d’entrada en vigor de la Llei 

3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, hi haguessin places construïdes per ce-
lebrar-la, a les quals s’ha de prohibir l’accés a les persones menors de catorze anys.

b) Les festes amb bous sense mort de l’animal (correbous) en les dates i les localitats on 
tradicionalment se celebren. En aquests casos, és prohibit inferir danys als animals.

6.3 Es prohibeix matar i maltractar els animals emprats en produccions cine-
matogràiques, televisives, artístiques o publicitàries, o causar-los danys o estrès, 
de manera que el dret a la producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi 
dins un espectacle, queda subjecte a les normes de policia d’espectacles, com po-
den ser l’autorització administrativa prèvia. La difusió audiovisual d’aquest tipus 
de produccions queda restringida a horaris en què no puguin ser observades per 
menors i ferir-los la sensibilitat.

Article 7
Certàmens

Els certàmens, les activitats esportives amb participació d’animals i d’altres 
concentracions d’animals vius han de complir la normativa vigent, en especial 
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la relativa a condicions higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels ani-
mals.

Article 8
Trasllat d’animals

8.1 Els animals han de disposar d’un espai suicient que permeti, com a mí-
nim, que puguin aixecar-se i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans 
de transport o els embalatges han de ser concebuts per protegir els animals de la 
intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.

8.2 Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una 
alimentació apropiada a intervals convenients segons el que s’estableixi per via 
reglamentària.

8.3 En la càrrega i la descàrrega dels animals, s’ha d’utilitzar un equip adequat 
per evitar-los danys o sofriments.

Article 9
Control de poblacions d’animals

9.1 Es poden fer controls especíics de poblacions d’animals considerats 
perjudicials o nocius, sempre que no es tracti d’exemplars d’espècies protegi-
des. Les pràctiques destinades a la protecció de les collites no han d’implicar en 
cap cas la destrucció en massa d’animals no nocius ni d’exemplars d’espècies 
protegides. Això no obstant, el departament competent en matèria de medi 
ambient pot autoritzar motivadament i de manera excepcional la captura o el 
control d’exemplars d’espècies protegides quan no hi ha cap altre mètode per 
evitar-ne els danys.

9.2 Es prohibeix l’ús de coles o substàncies enganxoses com a mètode per 
controlar animals vertebrats, excepte l’ús del vesc, amb l’autorització prèvia del 
departament competent en matèria de medi ambient, per a la captura de petites 
quantitats d’ocells, en condicions estrictament controlades i de manera selectiva. 
S’han de determinar per reglament les espècies d’ocells susceptibles de captura i les 
condicions i requisits aplicables. Excepcionalment, es poden utilitzar substàncies 
enganxoses per al control de plagues de rosegadors si per qüestions sanitàries, de 
seguretat o d’urgència es justiica la necessitat i sempre que aquesta activitat no 
pugui afectar cap espècie protegida ni el medi natural. Aquesta activitat només pot 
de ser duta a terme per personal professional, en llocs tancats i adoptant les mesures 
adequades per evitar al màxim el patiment de l’animal.

Article 10
Filmació d’escenes ictícies de crueltat

La ilmació, en l’àmbit territorial de Catalunya, per al cinema, la televisió o d’altres 
mitjans de difusió, que reprodueixi escenes ictícies de crueltat, maltractament o 
sofriment d’animals requereix l’autorització prèvia de l’Administració competent, 
a i de garantir que el dany sigui simulat i els productes i els mitjans utilitzats no 
provoquin cap perjudici a l’animal. El mitjà de difusió ha de fer constar que les 
situacions són ictícies i fer-hi constar el número d’autorització.

Article 11
Sacriici i esterilització d’animals

11.1 El sacriici d’animals s’ha de fer, en la mesura que sigui tècnicament pos-
sible, de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal, d’acord 
amb les condicions i els mètodes que s’estableixin per via reglamentària.

11.2 Es prohibeix el sacriici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al 
manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte 
pels motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via reglamentària.

11.3 Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transac-
ció han de ser esterilitzats, excepte en els casos que s’estableixin per reglament. 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5113 – 17.4.200829670

Disposicions

El reglament també ha de regular com han de ser els procediments d’esterilització 
perquè tinguin els mínims efectes isiològics i de comportament en l’animal.

11.4 El sacriici dels animals i l’esterilització dels animals de companyia han 
de ser fets sempre sota control veterinari.

Article 12
Responsabilitat de les persones posseïdores d’animals

12.1 La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat 
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i 
les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i 
espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació 
civil aplicable.

12.2 La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics 
la tinença dels quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar 
danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o 
al medi natural ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les 
mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los 
per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil.

12.3 La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant 
dels exemplars com de les seves cries.

12.4 Les persones que, en virtut d’una autorització excepcional del departament 
competent en matèria de medi ambient, puguin capturar de la natura i de ser posseï-
dores d’exemplars pertanyents a una espècie de fauna salvatge autòctona, ho són en 
condició de dipositàries. Aquests animals poden de ser tant coniscats com recuperats 
pel departament competent en matèria de medi ambient i, si escau, alliberats, sense 
que la persona posseïdora no pugui reclamar cap mena de dret o d’indemnització. 
En cap cas aquests exemplars no poden de ser objecte de transacció.

TÍTOL II
De la possessió d’animals

CAPÍTOL I
Normes generals

Article 13
Tractaments sanitaris i comportamentals

13.1 Les administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat 
animal o de salut pública, la vacunació o el tractament obligatori de malalties dels 
animals.

13.2 Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter 
obligatori han de dur un arxiu amb la itxa clínica dels animals atesos, el qual ha 
d’estar a disposició de les administracions que ho requereixin per portar a terme 
actuacions dins el seu àmbit competencial. Els veterinaris han d’informar la persona 
propietària o posseïdora de l’obligatorietat d’identiicar el seu animal en el cas que 
pertanyi a una espècie d’identiicació obligatòria i no estigui identiicat, i també 
de l’obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi on resideix habitualment 
l’animal o en el Registre general d’animals de companyia.

Article 14
Registre general d’animals de companyia i censos municipals

14.1 Es crea el Registre general d’animals de companyia, que és gestionat pel 
departament competent en matèria de medi ambient. El Registre general és únic i 
és constituït pel conjunt de dades d’identiicació dels censos municipals d’animals 
de companyia que estableix l’apartat 2.
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14.2 Els ajuntaments han de portar un cens municipal d’animals de companyia 
en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera 
habitual al municipi. Al cens, han de constar les dades d’identiicació de l’animal, 
les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s’estableixin 
per reglament.

14.3 La persona propietària o posseïdora d’un gos, un gat o una fura té un 
termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data 
d’adquisició de l’animal, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modiicació 
d’altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre 
general. Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal o en el Registre 
general, cal haver-ne dut a terme la identiicació d’acord amb el que preveu l’article 
15.1.

14.4 Els censos municipals i el Registre general s’elaboren seguint criteris de 
compatibilitat informàtica d’acord amb les directrius elaborades pel departament 
competent en matèria de medi ambient.

14.5 El departament competent en matèria de medi ambient estableix un sistema 
informàtic de gestió única del Registre general compatible amb els censos municipals 
i amb els de les institucions privades que ho demanin. Aquest sistema informàtic 
s’ha de regir pels principis d’eiciència, eicàcia, unitat, coordinació, gestió ordenada 
i servei públic, i ha de facilitar la gestió a les administracions locals.

14.6 El Registre general d’animals de companyia pot de ser gestionat direc-
tament pel departament competent en matèria de medi ambient o bé mitjançant 
l’encàrrec de gestió, d’acord amb les condicions i els requisits establerts per la 
legislació vigent.

14.7 Els gossos, els gats i les fures han de dur d’una manera permanent pels 
espais o les vies públiques una placa identiicadora o qualsevol altre mitjà adaptat 
al collar en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és 
posseïdora o propietària.

14.8 Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan 
obligades a comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat 
en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en quedi constància.

14.9 El Registre general d’animals de companyia és públic i hi pot accedir 
tothom qui ho sol·liciti, d’acord amb el procediment i els criteris establerts en la 
legislació sobre el procediment administratiu i en la normativa sobre protecció 
de dades.

Article 15
Identiicació

15.1 Els gossos, els gats i les fures han de ser identiicats mitjançant:
a) Una identiicació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
15.2 La persona o l’entitat responsable de la identiicació de l’animal ha de lliurar 

a la persona posseïdora de l’animal un document acreditatiu en què constin les dades 
de la identiicació establertes per l’article 14.2. Així mateix, ha de comunicar les 
dades de la identiicació al Registre general d’animals de companyia en el termini 
de vint dies, a comptar de la identiicació.

15.3 Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que 
provinguin d’altres comunitats autònomes o de fora de l’Estat i que esdevinguin 
residents a Catalunya han de validar-ne la identiicació i registrar-los d’acord amb 
el procediment que s’estableixi per reglament.

15.4 La identiicació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit 
previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualse-
vol document que hi faci referència. Qualsevol transacció duta a terme sense que 
hi consti la identiicació de l’animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la 
transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin 
correspondre.
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15.5 S’ha d’establir per reglament la necessitat d’identiicar obligatòriament 
altres espècies d’animals per raó de la seva protecció, per raons de seguretat de les 
persones o béns o per raons ambientals o de control sanitari.

CAPÍTOL II
Abandonament i pèrdua d’animals de companyia i centres de recollida

Article 16
Recollida d’animals

16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, 
perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.

16.2 Els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l’apartat 
1 als ens locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l’eiciència 
del servei i sota l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei.

16.3 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.

16.4 En la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els 
ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsa-
bilitat 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.

16.5 El personal que treballi en els centres de recollida d’animals de companyia 
i que dugui a terme tasques de recollida o manipulació d’aquests animals ha d’haver 
fet un curs de cuidador o cuidadora d’animals, les característiques i el contingut del 
qual han de ser establerts per reglament.

16.6 Els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant 
associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament 
competent en matèria de medi ambient, d’acord amb el que preveu l’article 20, han 
de coniscar els animals de companyia si hi ha indicis que se’ls maltracta o tortura, 
si presenten símptomes d’agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària 
deicient o si romanen en instal·lacions indegudes.

Article 17
Recuperació d’animals

17.1 L’ajuntament o, si escau, l’ens local supramunicipal corresponent s’han de 
fer càrrec dels animals abandonats o perduts ins que siguin recuperats, cedits o, si 
escau, sacriicats segons el que estableix l’article 11.2.

17.2 El termini per recuperar un animal sense identiicació és de vint dies. 
L’animal s’ha de lliurar amb la identiicació corresponent i amb el pagament previ 
de totes les despeses originades.

17.3 Si l’animal porta identiicació, l’ajuntament o, si escau, l’ens supramunicipal 
corresponent ha de notiicar a la persona propietària o posseïdora que té un termini 
de vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. 
Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit 
l’animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o 
adoptat, efectes que han d’haver estat advertits en la notiicació esmentada.

Article 18
Acolliment d’animals

18.1 Els centres de recollida d’animals abandonats o perduts han d’atendre les 
peticions d’acolliment d’animals de companyia, les quals s’han de formular per 
escrit.
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18.2 L’acolliment dels animals de companyia s’ha d’ajustar als requeriments 
següents:

a) Els animals han de ser identiicats prèviament a l’acolliment.
b) Els animals han de ser desparasitats, vacunats i esterilitzats d’acord amb el 

que preveu l’article 11.3, per garantir-ne unes condicions sanitàries correctes.
c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higi-

enicosanitàries, etològiques i de benestar de l’animal.
d) Cada centre ha de dur el llibre de registre esmentat en l’article 21.b) amb les 

dades de cada animal que hi ingressa, de les circumstàncies de captura, trobada 
o lliurament, de la persona que n’ha estat propietària, si és coneguda, i també les 
dades de l’animal. L’especiicació de les dades que han de constar en el Registre 
s’ha d’establir per via reglamentària.

18.3 Els centres de recollida d’animals abandonats han de disposar de les cor-
responents mesures de seguretat a i de garantir la integritat física i psíquica dels 
animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d’animals que convisquin en grups 
per evitar baralles i la propagació de malalties infectocontagioses. S’han de ixar 
per reglament els requisits que aquests centres han de reunir per complir el que 
estableix aquesta Llei. El control dels requisits previstos en aquest apartat correspon 
als ajuntaments tant en els centres propis com en els centres concertats.

Article 19
Captura de gossos, gats i fures ensalvatgits

19.1 Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos, gats i fures ensal-
vatgits per mètodes d’immobilització a distància.

19.2 En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el de-
partament competent en matèria de medi ambient ha d’autoritzar excepcionalment 
l’ús d’armes de foc i ha de determinar qui ha d’emprar aquest sistema de captura 
excepcional.

TÍTOL III
De les associacions de protecció i defensa dels animals

Article 20
Associacions de protecció i defensa dels animals

20.1 Les associacions de protecció i defensa dels animals s’han d’inscriure 
en el Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals del departament 
competent en matèria de medi ambient per obtenir el títol d’entitat col·laboradora.

20.2 El departament competent en matèria de medi ambient pot convenir, en 
els termes previstos per la normativa vigent, amb les associacions de protecció 
i defensa dels animals l’acompliment de tasques en relació amb la protecció i la 
defensa dels animals.

20.3 El departament competent en matèria de medi ambient pot establir ajuts 
per a les associacions que han obtingut el títol d’entitats col·laboradores, destinats a 
les activitats que duguin a terme amb relació a la protecció i la defensa dels animals, 
especialment per a l’execució de programes d’adopció d’animals de companyia en 
famílies qualiicades, per a la promoció de campanyes i programes d’esterilització 
de gossos, gats i fures, i també per a la promoció de campanyes de sensibilització 
de la ciutadania.

20.4 Les associacions a què fa referència l’apartat 3 d’aquest article tenen la 
consideració d’interessades en els procediments sancionadors establerts per aquesta 
Llei, en els casos en què hagin formulat la denúncia corresponent o hagin formalitzat 
la compareixença en l’expedient sancionador, sens perjudici de la privacitat de les 
dades de caràcter personal.
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TÍTOL IV
Dels nuclis zoològics

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 21
Requisits de funcionament

Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:
a) Inscriure’s en el Registre de nuclis zoològics del departament competent en 

matèria de medi ambient.
b) Dur un llibre de registre oicial, diligenciat per l’Administració competent, 

en què es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l’entrada i la sortida 
dels animals i les dades de la seva identiicació.

c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a 
les necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En 
especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de 
malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.

d) Tenir en lloc visible l’acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics, quan es tracti d’establiments d’accés públic.

e) Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i 
els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per 
evitar danys o atacs als animals.

f) Disposar d’un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar 
dels animals.

g) Tenir a disposició de l’Administració competent tota la documentació referida 
als animals emplaçats al nucli d’acord amb la legalitat vigent.

h) Vigilar que els animals s’adaptin a la nova situació, que no presentin problemes 
d’alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i de 
ser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.

Article 22
Animals emprats en competicions, curses i apostes

22.1 Els animals de competició o cursa i els animals criats, importats i entrenats per 
a les curses a Catalunya han de ser tractats als canòdroms, als hipòdroms i fora d’aquestes 
instal·lacions d’acord amb els principis generals establerts per aquesta Llei.

22.2 No poden participar en competicions i curses en les quals es fan apostes 
els animals que no estiguin identiicats i registrats en el Registre d’animals de 
competició del departament competent en matèria de medi ambient.

22.3 Les instal·lacions previstes en l’apartat 1 han de tenir els mitjans per 
obtenir les proves necessàries per fer els controls antidopatge a i de determinar si 
els animals que participen en les curses han pres medicaments o altres substàncies 
que els poden afectar de manera artiicial l’organisme.

22.4 El departament competent en matèria de medi ambient ha de considerar 
el darrer propietari o propietària registrat com la persona responsable del benestar 
dels animals emprats en les curses. Aquest propietari o propietària ha de concertar 
els acords adequats per garantir el retir digne de l’animal, incloent-hi la participació 
en programes d’adopció com a animal de companyia.

CAPÍTOL II
Instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia

Article 23
Requisits mínims

Les instal·lacions o els centres per al manteniment d’animals de companyia 
han de portar el llibre de registre a què es refereix l’article 21.b, en el qual han de 
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constar les dades identiicadores de cada animal que hi entra i de la persona que 
n’és propietària o posseïdora. Aquest llibre ha d’estar a disposició de les adminis-
tracions competents.

CAPÍTOL III
Establiments de venda d’animals i centres de cria d’animals

Article 24
Requisits

24.1 Els establiments de venda d’animals i els centres de cria d’animals han de 
complir els requisits de funcionament següents:

a) Estar inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
b) Dur el llibre de registre regulat per l’article 21.b), i tenir-lo a disposició de 

l’Administració competent, el qual ha d’incloure les dades relatives a l’origen, la 
identiicació i la destinació dels animals.

c) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies 
psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni els seus 
progenitors, malalties hereditàries diagnosticables. A més, els animals de compa-
nyia s’han de vendre esterilitzats, d’acord amb el que preveu l’article 11.3, i s’han de 
vendre identiicats els animals per als quals la identiicació és obligatòria d’acord 
amb l’article 15.

d) Disposar d’un servei veterinari propi o d’un assessorament veterinari exterior, 
que ha de constar en el llibre de registre.

e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l’establiment i no exhibir-los 
als aparadors de les botigues. Aquests animals han de ser allotjats, abeurats 
i alimentats correctament. Els gossos, els gats i les fures han d’estar identii-
cats, i també els altres exemplars d’espècies la identiicació de les quals sigui 
obligatòria.

f) Lliurar, en les vendes d’animals, un document en què s’ha de fer constar la 
identiicació de l’espècie, el número d’identiicació de l’animal, si escau, i el nucli 
zoològic. En el cas de les vendes a particulars, també s’ha de lliurar un document 
d’informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els 
consells d’educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar ne-
cessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.

24.2 L’actuació d’aquests centres s’ha d’ajustar als requeriments següents:
a) Per a qualsevol transacció d’animals per mitjà de revistes de reclam, publica-

cions assimilables i altres sistemes de difusió, s’ha d’incloure a l’anunci el número 
de registre del nucli zoològic del centre venedor o donant.

b) Les persones professionals que treballin en establiments de venda, cria o im-
portació d’animals i que hagin de manipular-los han d’haver fet un curs de cuidador 
o cuidadora d’animals.

c) Els cadells importats o criats per ser venuts com a animals de companyia no 
poden de ser separats de la mare abans del moment de deslletament recomanat per 
a cada espècie.

24.3 Es prohibeix la instal·lació, a tot el territori de Catalunya, de granges, 
centres de cria o centres de subministrament de primats que tinguin com a objecte 
la seva reproducció o comercialització per a experimentació animal.

Article 25
Disposicions especials per als establiments que comercialitzen animals de com-
panyia exòtics

Els establiments que comercialitzen animals de companyia exòtics han de complir, 
a més dels requisits establerts per l’article 24, les disposicions següents:

a) El venedor o la venedora dels animals ha de conèixer el nom cientíic de cada 
espècie que comercialitza i la legislació aplicable a cadascuna, i ha d’informar el 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5113 – 17.4.200829676

Disposicions

comprador o la compradora de la prohibició d’alliberar exemplars d’espècies no 
autòctones.

b) La factura de venda ha d’incloure, si escau, el número CITES, o el que deter-
mini la normativa europea, de cada exemplar venut.

c) Les informacions escrites a què fa referència l’article 24.1.f) han d’incloure 
les especiicacions relatives a l’espècie de l’exemplar venut, la grandària d’adult i 
la possibilitat de transmissió de zoonosi.

TÍTOL V
Fauna salvatge autòctona i no autòctona

CAPÍTOL I
Normes generals

Article 26
Regulació

La protecció de la fauna salvatge autòctona i no autòctona es regeix pel que esta-
bleixen els tractats i els convenis internacionals, la normativa estatal i la comunitària, 
aquesta Llei i les disposicions que la despleguen.

Article 27
Fauna salvatge no autòctona

27.1 Les persones propietàries o posseïdores d’animals que pertanyen a les 
espècies de fauna salvatge no autòctona que es determinin per reglament han 
de tenir l’autorització prèvia del departament competent en matèria de medi 
ambient.

27.2 El Govern ha de determinar les espècies de fauna salvatge no autòctona 
que s’han d’inscriure en el Registre general d’animals de companyia per raons de 
protecció o seguretat de les persones o de protecció del medi ambient.

Article 28
Protecció dels peixos de talla petita

28.1 Es prohibeixen la pesca, el tràic, la venda i el consum de peixos i 
de crancs menors de la fauna salvatge autòctona de 8 cm de llargada. Per als 
peixos, aquesta longitud es compta des de la punta de la boca ins al punt mitjà 
de l’aleta caudal. Per als crancs, la mida es compta des de l’ull ins a l’extrem 
de la cua estesa.

28.2 Sens perjudici del que disposa l’apartat 1, es pot autoritzar per reglament la 
pesca de peixos de menys de 8 cm en els entrenaments i campionats anomenats de 
pesca de minitalla al coup, organitzats per la Federació Catalana de Pesca Esportiva 
o per les seves entitats federades, i en la pràctica de la modalitat de pesca esportiva 
amb peixet, restringida a les espècies anomenades vairó i madrilla.

Article 29
Arts prohibits per a la captura d’animals

29.1 Es prohibeix la venda i la utilització de xarxes japoneses. Aquests arts 
només poden de ser utilitzats amb inalitats cientíiques, mitjançant l’autorització 
especial del departament competent en matèria de medi ambient i sota els requisits 
de precinte identiicador que s’ha de determinar per reglament.

29.2 Es prohibeix la venda i la utilització de tota mena de paranys de tipus cep 
i del tipus ballesta per a la captura d’animals.

29.3 Es prohibeix la utilització de balins, d’armes d’aire comprimit i d’armes 
de calibre 22 en la pràctica de la caça.
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CAPÍTOL II
Fauna salvatge autòctona protegida

Article 30
Declaració de fauna salvatge autòctona protegida

30.1 Les espècies de la fauna salvatge autòctona que inclou l’annex es declaren 
protegides a Catalunya.

30.2 El departament competent en matèria de medi ambient, d’acord amb l’estat 
de les poblacions de la fauna salvatge autòctona, pot ampliar la relació d’espècies 
protegides a Catalunya.

30.3 Les espècies declarades anualment espècies protegides o de caça o pesca 
prohibides per les resolucions que estableixen els períodes hàbils de caça i de pesca 
en el territori de Catalunya es consideren espècies de l’annex, amb la categoria D, 
mentre dura la temporada de caça o de pesca, i són sotmeses a idèntica protecció.

Article 31
Àrees de protecció de fauna salvatge autòctona

31.1 Amb la inalitat de conservar les espècies animals, s’estableixen les àrees 
de protecció següents:

a) Les reserves naturals de fauna salvatge.
b) Els refugis de fauna salvatge.
31.2 Les reserves naturals de fauna salvatge són àrees limitades per protegir 

determinades espècies i/o poblacions de la fauna salvatge en perill d’extinció. La 
declaració ha de ser atorgada pel departament competent en matèria de medi am-
bient, un cop feta la informació pública adient. No s’hi pot permetre cap activitat 
que perjudiqui o pugui perjudicar l’espècie o la població per a la protecció de la 
qual s’ha fet la declaració.

31.3 Els refugis de fauna salvatge són àrees limitades per preservar la fauna. 
La declaració ha de ser atorgada pel departament competent en matèria de medi 
ambient, d’oici o a instància de les persones propietàries del terreny, amb l’informe 
previ del Consell de Caça de Catalunya, i, si es tracta de terrenys inclosos en àrees 
privades de caça, havent fet prèviament la informació pública adient. En els refugis 
de fauna salvatge és prohibida la caça.

Article 32
Planejament

Els instruments de planejament territorial i urbanístic han d’assegurar la preser-
vació, el manteniment i la recuperació dels biòtops i dels hàbitats de les espècies 
protegides.

Article 33
Prohibicions

33.1 Respecte de les espècies de fauna salvatge autòctona protegides, es prohi-
beix la caça, la captura, la tinença, el tràic o el comerç, la importació i l’exhibició 
pública, tant dels exemplars adults com dels ous o les cries, i també de les parts 
o restes, llevat dels supòsits especiicats per reglament. Aquesta prohibició afecta 
tant les espècies vives com les dissecades i tant l’espècie com els tàxons inferiors.

33.2 Pel que fa a les espècies migratòries, es prohibeix especialment la pertor-
bació dels espais de concentració, cria, muda, hivernada i descans.

Article 34
Autoritzacions de captura en viu

34.1 En condicions estrictament controlades, el departament competent en matèria 
de medi ambient pot autoritzar la captura en viu amb inalitats cientíiques, culturals, de 
reproducció en captivitat, de repoblació o de reintroducció en altres zones d’exemplars 
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adults d’algunes de les espècies que detalla l’annex. En casos excepcionals i amb les 
mateixes inalitats, també es pot autoritzar la recollida d’ous i de cries.

34.2 En cas que no comporti amenaça per a les poblacions de l’espècie, es pot 
autoritzar la captura en viu d’exemplars adults o la recollida d’ous i cries de les 
espècies que detalla l’annex amb la inalitat de reintroduir aquestes espècies en 
altres àrees de Catalunya. Aquestes operacions requereixen un informe previ del 
departament competent en matèria de medi ambient sobre l’estat de la població 
d’aquella espècie a Catalunya.

34.3 Excepcionalment, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es pot 
autoritzar la captura en viu, la tinença i l’exhibició pública de mascles de pinsà 
(Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis carduelis), verdum (Carduelis chloris) i 
passerell (Carduelis cannabina) per a activitats tradicionals destinades a concursos 
de cant, sempre que les activitats esmentades no comportin un detriment per a les 
poblacions d’aquestes espècies. Es prohibeix la captura, la tinença i l’exhibició 
pública de femelles de les espècies esmentades.

Article 35
Caça selectiva temporal

35.1 Només si cal reduir la població animal d’una espècie protegida, en inte-
rès de la protecció d’altres espècies assenyalades per l’annex o per prevenir danys 
importants a conreus, ramats o forests, es pot autoritzar la caça selectiva temporal 
d’espècies indicades per l’annex. Aquesta autorització té caràcter extraordinari i 
requereix un informe que demostri que l’operació de caça selectiva que s’ha de 
practicar no posa en perill el nivell de població, la distribució geogràica o la taxa 
de reproducció de l’espècie protegida en el conjunt de Catalunya.

35.2 Durant el temps que duri la cacera, aquesta ha de ser controlada per re-
presentants del departament competent en matèria de medi ambient.

Article 36
Captura d’ocells per a falconeria

El departament competent en matèria de medi ambient ha de regular la captura 
d’ocells rapinyaires per a la pràctica de la falconeria.

Article 37
Lliuraments a nuclis zoològics i altres centres

Es faculta el departament competent en matèria de medi ambient perquè lliuri 
a nuclis zoològics o a altres centres exemplars vius irrecuperables per a la natura, 
amb inalitats cientíiques o educatives, o exemplars dissecats o les seves parts de 
les espècies protegides de la fauna salvatge autòctona recollides en l’annex d’aquesta 
Llei, tant si provenen de comisos com directament de la natura.

CAPÍTOL III
De la dissecació d’espècies protegides

Article 38
Autoritzacions de dissecació

38.1 En el cas d’animals morts, o d’animals ferits que s’han de sacriicar en 
no aconseguir-se que es recuperin, el departament competent en matèria de medi 
ambient en pot autoritzar la dissecació i la permanència posterior en centres de 
caràcter cientíic, cultural o educatiu.

38.2 Només es pot permetre la dissecació als particulars si es demostra la mort 
natural de l’animal, però ha de tenir l’autorització prèvia del departament competent 
en matèria de medi ambient. En cap cas no es pot autoritzar l’exhibició pública dels 
exemplars dissecats.
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Article 39
Llibre de registre d’activitats de taxidèrmia

39.1 Totes les institucions, tallers i persones que practiquen activitats de taxi-
dèrmia han de dur un llibre de registre en què han de constar les dades referents als 
exemplars de la fauna salvatge objecte de dissecació total o parcial.

39.2 Aquest llibre de registre, del qual s’han de determinar les dades per 
reglament, ha d’estar a disposició del departament competent en matèria de medi 
ambient perquè el pugui examinar.

Article 40
Registre de tallers de taxidermistes

Es crea el Registre de tallers de taxidermistes, dependent del departament competent en 
matèria de medi ambient. Per reglament s’han de ixar les condicions per accedir-hi.

TÍTOL VI
Inspecció i vigilància

Article 41
Inspecció i vigilància dels animals de companyia

41.1 Corresponen als municipis o bé als consells comarcals o a les entitats 
locals supramunicipals, en el cas que els municipis els hagin cedit les competències, 
les funcions següents:

a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia.
b) Establir un cens municipal d’animals de companyia d’acord amb el que pre-

veu l’article 14, el qual ha d’estar a disposició de les administracions i les autoritats 
competents.

c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els 
animals salvatges urbans.

d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, espe-
cialment els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar 
els animals de companyia.

41.2 Els ajuntaments i les organitzacions supramunicipals poden ordenar, amb 
l’informe previ del departament competent en matèria de sanitat animal, aïllar o 
comissar els animals de companyia si s’ha diagnosticat, sota criteri veterinari, que 
pateixen malalties transmissibles a les persones, sigui per sotmetre’ls a un tractament 
curatiu adequat, sigui per sacriicar-los, si cal.

41.3 El departament competent en matèria de medi ambient i el departament com-
petent en matèria de sanitat animal poden dur a terme, quan hi concorrin circumstàncies 
excepcionals que puguin posar en perill el medi ambient o la sanitat animal, tasques 
d’inspecció als nuclis zoològics i comissar, si cal, els animals de companyia. S’ha de donar 
compte d’aquesta actuació a l’ens local del municipi on hi hagi l’animal de companyia 
afectat o el nucli zoològic de què es tracti, en un termini de quaranta-vuit hores.

Article 42
Inspecció i vigilància de la fauna salvatge

Corresponen al departament competent en matèria de medi ambient i als cossos 
i forces de seguretat la inspecció i la vigilància de les espècies de la fauna salvatge. 
Aquesta funció s’exerceix en col·laboració amb el departament competent en matèria 
de protecció dels animals, d’acord amb la normativa sobre sanitat animal.

Article 43
Col·laboració amb l’acció inspectora

Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics 
han de permetre a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la docu-
mentació exigible.
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TÍTOL VII
Infraccions i sancions

CAPÍTOL I
Infraccions

Article 44
Classiicació

44.1 Les infraccions de les disposicions d’aquesta Llei es classiiquen en lleus, 
greus o molt greus.

44.2 Són infraccions lleus:
a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s’han de registrar 

obligatòriament no inscrits en el Registre general d’animals de companyia.
b) No portar un arxiu amb les itxes clíniques dels animals que s’han de vacunar 

o tractar obligatòriament, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones 

incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l’article 8.
f) No dur identiicats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s’hagin 

d’identiicar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per aquesta 
Llei i la normativa que la desplega en relació amb aquesta identiicació.

g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el 
certiicat corresponent al curs de cuidador o cuidadora d’animals, reconegut 
oicialment.

h) Filmar escenes ictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals sense 
l’autorització administrativa prèvia.

i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions 
d’animals vertebrats, amb l’excepció prevista en l’article 9.2.

j) No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics.

k) No tenir actualitzat el llibre de registre oicial establert per als nuclis zoolò-
gics i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de 
taxidèrmia.

l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
m) Tenir espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també parts, ous, cries 

o productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats 
o autoritzats.

n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de 
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.

o) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del 

seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
q) No evitar la fugida d’animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut 

o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, 

si això no els causa perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions 

assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic.
v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal 

de companyia.
x) Qualsevol altra infracció de les disposicions d’aquesta Llei o de la normativa 

que la desplegui que no hagi estat tipiicada de greu o molt greu.
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44.3 Són infraccions greus:
a) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions ina-

dequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els 
comporta risc greu per a la salut.

b) No tenir el llibre de registre oicial establert per als nuclis zoològics i per a les 
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no 
tenir-lo diligenciat per l’Administració competent.

c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tracta-
ments obligatoris.

d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits 
establerts en el títol IV.

e) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, ires i qualsevol altre certamen 
autoritzat.

f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d’animals, si no han estat 
inscrits en el Registre de nuclis zoològics.

g) Anul·lar el sistema d’identiicació dels animals sense prescripció ni control 
veterinaris.

h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària 
s’estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges 
pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves característiques puguin 
causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.

i) Fer tir al colom.
j) Incomplir l’obligació de vendre animals en les condicions a què fa referència 

l’article 24.1.c).
k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals.
l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències 

greus per a la salut.
m) Fer matances públiques d’animals.
n) Instal·lar atraccions irals giratòries amb animals vius lligats i altres assimi-

lables.
o) Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut 

o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràic, el comerç i 

l’exhibició pública d’animals, i també de parts, d’ous o de cries d’exemplars d’espècies 
de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i convenis 
internacionals vigents a l’Estat espanyol.

r) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràic, el comerç, 
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex 
amb la categoria C, i també de parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts a 
partir d’aquests exemplars.

r bis) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l’exhibició pública i la taxi-
dèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex amb la categoria D, i també 
de parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat 
dels casos reglamentats o autoritzats.

s) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 

d’instal·lacions que allotgin animals.
u) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la sa-

lut.
v) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap 

risc per a l’animal.
w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és 

prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel departament 
competent en matèria de medi ambient.

x) Incomplir les obligacions establertes per l’article 22.4 de procurar el benes-
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tar dels animals emprats en curses una vegada inalitzada la seva participació en 
aquestes curses.

y) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals 
que no estan identiicats i registrats en el Registre d’animals de competició.

y bis) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especiicats 
en l’annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les 
espècies de caça i pesca i s’estableixen les normes per a la seva protecció, o bé en 
la norma que el substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.

z) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
z bis) Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en els 

supòsits determinats legalment.
44.4 Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències 

molt greus per a la salut.
b) Sacriicar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats per l’article 11.2.
c) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin com-

portar danys greus.
d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l’ús d’armes de foc 

sense l’autorització corresponent del departament competent en matèria de medi 
ambient.

e) No evitar la fugida d’animals d’espècies de fauna salvatge no autòctona, 
d’animals de companyia exòtics o d’híbrids de manera que pugui comportar una 
alteració ecològica greu.

f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacriicar animals 
sense control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per 
aquesta Llei.

g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar 
en aquest tipus d’actes.

h) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions ina-
dequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als 
animals són molt greus.

i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràic, el comerç 
i l’exhibició pública d’animals o dels ous i les cries d’exemplars d’espècies de 
la fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides 
o en perill d’extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l’Estat 
espanyol.

j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràic, el comerç, 
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex 
amb les categories A i B, i també de parts, d’ous i de cries d’aquests exemplars.

k) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

CAPÍTOL II
Sancions

Article 45
Multes, comís i tancament d’instal·lacions

45.1 Les infraccions comeses contra aquesta Llei són sancionades amb multes 
de ins a 20.000 euros.

45.2 La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la 
infracció, sens perjudici de l’aplicació del comís preventiu que es pot determinar a 
criteri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o interposar 
la denúncia. La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís 
dels arts de caça o captura i dels instruments amb què s’ha dut a terme, els quals 
poden de ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat que 
es tracti d’arts de caça o captura prohibits.
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45.3 La comissió de les infraccions molt greus o la reiteració en les infrac-
cions greus pot comportar el tancament temporal de les instal·lacions, els locals 
o els establiments respectius, amb la corresponent anotació al Registre de nuclis 
zoològics, i també la inhabilitació per a la tinença d’animals per un període de dos 
mesos a cinc anys.

45.4 L’incompliment d’alguna de les normatives o condicions d’una autorització 
excepcional per a la captura o la possessió d’un animal d’una espècie de fauna au-
tòctona pot comportar la retirada cautelar in situ i immediata d’aquesta autorització 
pels agents de l’autoritat.

45.5 Les persones que disposen d’aquestes autoritzacions excepcionals, en el 
cas de ser sancionades per l’incompliment d’alguns dels termes o normatives en 
aquesta matèria, han de ser inhabilitades per a l’activitat a què fa referència l’apartat 
4 per un període d’un any a cinc anys.

Article 46
Quantia de les multes

46.1 Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros ins 
a 400 euros; les greus, amb una multa de 401 euros ins a 2.000 euros, i les molt 
greus, amb una multa de 2.001 euros ins a 20.000 euros.

46.2 En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte, per graduar 
la quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris 
següents:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del beneici obtingut en la comissió de la 

infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de repa-

ració.
e) El volum de negoci de l’establiment.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.
46.3 Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha trans-

corregut un any des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb 
motiu d’una infracció de la mateixa qualiicació. Si s’hi aprecia la reincidència, la 
quantia de les sancions es pot incrementar ins al doble de l’import màxim de la 
sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més 
alt ixat per a la infracció molt greu.

46.4 En el cas de comissió, per primer cop, d’infraccions de caràcter lleu, es 
poden dur a terme actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de ca-
ràcter cívic en beneici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals, 
o d’advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador, llevat de 
les infraccions comeses en matèria de fauna autòctona, en les quals sempre s’ha 
d’iniciar l’expedient sancionador corresponent. D’acord amb el que s’estableix per 
reglament, el Govern pot estendre aquestes actuacions d’educació ambiental o de 
prestació d’activitats de caràcter cívic en beneici de la comunitat relacionades amb 
la protecció dels animals a qualsevol infractor, sigui quina sigui la infracció comesa, 
i, si escau, la sanció imposada, com a mesura especíica complementària.

Article 47
Comís d’animals

47.1 Les administracions poden comissar de manera immediata els animals, 
sempre que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta Llei 
o de les normatives que la despleguin.

47.2 En el cas de comissos d’exemplars de fauna salvatge autòctona capturats 
in situ, sempre que es tingui la seguretat que estan en perfectes condicions, els 
exemplars poden de ser alliberats immediatament.
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47.3 Si el dipòsit prolongat d’animals procedents de comís pot de ser perillós 
per a la seva supervivència, els pot comportar patiments innecessaris o, en el cas 
de fauna autòctona, en fes perillar la readaptació a la vida salvatge, el departa-
ment competent en matèria de medi ambient pot decidir la destinació inal de 
l’animal.

47.4 Quan ineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en el cas 
que la persona sigui sancionada, s’ha de determinar la destinació de l’animal.

47.5 Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions que hi estiguin rela-
cionades i, en el cas de fauna salvatge autòctona, la rehabilitació de l’animal per 
alliberar-lo van a compte de la persona causant de les circumstàncies que l’han 
determinat.

Article 48
Responsabilitat civil i reparació de danys

48.1 La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta Llei no exclou la 
valoració de l’exemplar en el cas que es tracti de fauna protegida, la responsabilitat 
civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre a 
la persona sancionada, inclosa la reparació dels danys mediambientals causats. 
Les espècies de fauna protegida, indicades en l’annex, tenen el valor econòmic 
següent:

A: 6.000 euros
B: 2.000 euros
C: 300 euros
D: 100 euros
El valor econòmic per la mort o la irrecuperabilitat de qualsevol exemplar d’es-

pècie de vertebrat salvatge no cinegètic, exceptuant-ne els rosegadors no protegits i 
els peixos, llevat dels supòsits autoritzats, és, com a mínim, la determinada per a la 
categoria D. A les espècies salvatges de presència accidental o ocasional a Catalunya 
que no tinguin un origen provocat per l’home se’ls aplica el valor econòmic de la 
categoria C.

48.2 En els contenciosos que tinguin per objecte el valor econòmic d’un animal, 
sempre que aquest valor no resulti de la factura de compra corresponent, s’estableix 
el valor mínim dels animals de companyia en la quantia equivalent a la compra d’un 
animal de la mateixa espècie i raça.

48.3 Si l’animal no pertany a una raça determinada i no hi ha cap prova de la 
seva adquisició a títol onerós, el paràmetre d’avaluació econòmica de l’animal s’ha 
de centrar en el valor de mercat d’animals de característiques similars.

Article 49
Responsables de les infraccions

49.1 És responsable per infraccions d’aquesta Llei qualsevol persona física o 
jurídica que per acció o per omissió infringeixi els preceptes continguts en aquesta 
Llei i la seva normativa de desplegament.

49.2 Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents per-
sones físiques o jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la 
responsabilitat és solidària.

Article 50
Procediment sancionador

Per imposar les sancions corresponents a les infraccions tipiicades per aquesta 
Llei, cal seguir el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de competència 
de la Generalitat, i també la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5113 – 17.4.2008 29685

Disposicions

Article 51
Administració competent per sancionar

51.1 La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions 
tipiicades en aquesta Llei correspon:

a) En el cas de les infraccions relatives a la fauna salvatge autòctona:
Primer. Al director o a la directora dels serveis territorials del departament com-

petent en matèria de medi ambient, si es tracta d’infraccions lleus o greus.
Segon. Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de 

medi ambient, si es tracta d’infraccions molt greus.
b) Per a la resta d’infraccions:
Primer. Als alcaldes dels municipis de 5.000 habitants o més, si es tracta d’in-

fraccions lleus comeses en el terme municipal.
Segon. Al director o a la directora dels serveis territorials del departament 

competent en matèria de medi ambient, si es tracta d’infraccions lleus comeses 
en municipis de menys de 5.000 habitants, i també si es tracta d’infraccions 
greus.

Tercer. Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de 
medi ambient, si es tracta d’infraccions molt greus.

51.2 No obstant el que estableix l’apartat 1, la competència per sancionar infrac-
cions d’aquesta Llei relatives als espectacles, les activitats i els establiments inclosos 
en el Catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics 
sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, correspon al departament competent per 
aplicar la Llei 10/1990, o norma que la substitueixi.

Article 52
Multes coercitives

52.1 Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes 
per aquesta Llei, l’autoritat competent la pot requerir perquè, en un termini suicient, 
les compleixi, amb l’advertiment que, en el cas contrari, se li imposarà una multa 
coercitiva amb assenyalament de quantia, si escau, i ins a un màxim de 500 euros, 
sens perjudici de les sancions aplicables.

52.2 En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments 
successius ins a un màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot de ser 
incrementada el 20% respecte de la multa acordada en el requeriment anterior.

52.3 Els terminis concedits han de ser suicients per poder dur a terme la mesura 
de què es tracti i per evitar els danys que es puguin produir si no s’adopta la mesura 
en el temps corresponent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 Comissió tècnica d’inspecció de nuclis zoològics amb fauna salvatge
Es crea la Comissió tècnica d’inspecció de nuclis zoològics amb fauna salvatge a 

i de vetllar perquè les instal·lacions siguin segures per a les persones i els animals i 
perquè els nuclis zoològics tinguin cura del benestar dels animals. S’han d’establir 
per reglament les funcions i el règim de funcionament d’aquesta Comissió.

—2 Registre d’empreses de control i recollida d’animals de companyia i Registre 
d’animals de competició

2.1 Es crea el Registre d’empreses de control i recollida d’animals de compa-
nyia, en el qual s’han d’inscriure les empreses especialitzades de control i recollida 
d’animals de companyia.

2.2 Es crea el Registre d’animals de competició, en el qual s’han d’inscriure els 
animals que s’utilitzen en competicions o curses on es fan apostes.

2.3 S’han d’establir per reglament el contingut i el funcionament dels registres 
a què fa referència aquesta disposició.
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—3 Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals
Es crea el Voluntariat de Protecció i Defensa dels Animals, l’organització i 

les inalitats del qual, en compliment d’aquesta Llei, han de ser establerts per 
reglament.

—4 Campanyes de divulgació
El Govern ha d’elaborar, juntament amb les entitats defensores i col·laboradores, 

campanyes divulgadores i informatives del contingut d’aquesta Llei per als cursos 
escolars i per a la població en general.

—5 Normativa especíica
5.1 Es regeixen per la normativa especíica corresponent:
a) Els animals d’explotacions ramaderes.
b) La pesca, la recollida de marisc, la captura d’animals i la caça.
c) Els gossos considerats potencialment perillosos.
d) Els gossos pigall.
e) Els animals utilitzats per a experimentació i per a altres inalitats cientíi-

ques.
5.2 La protecció de la fauna autòctona també ha de ser regulada per la seva 

normativa especíica, sens perjudici de l’aplicabilitat de la normativa general de 
protecció dels animals establerta per aquesta Llei.

—6 Pràctica de la pesca esportiva amb peix viu
Sens perjudici del que disposa l’article 28, es pot autoritzar la pràctica de la mo-

dalitat de pesca esportiva amb peix viu, restringida a les espècies que s’estableixin 
per reglament.

—7 Consell Assessor sobre els Drets dels Animals
En el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2003, s’ha de crear 

el Consell Assessor sobre els Drets dels Animals, constituït per representants dels 
sectors interessats i de les administracions competents, que ha de tenir funcions 
d’assessorament en matèria de protecció dels animals.

—8 Destinació dels ingressos procedents de les sancions
El departament competent en matèria de medi ambient ha de destinar els ingressos 

procedents de les sancions per infraccions d’aquesta Llei a actuacions que tinguin 
per objecte el foment de la protecció dels animals.

—9 Modiicació del barem de valoració i de les categories per espècie
Es faculta el Govern perquè modiiqui per decret el barem de valoració establert 

per l’article 48.1, i també, segons l’evolució de les poblacions, la categoria per es-
pècie que recull l’annex.

—10 Suport als ens locals
10.1 El departament competent en matèria de medi ambient ha d’establir, d’acord 

amb les disponibilitats pressupostàries, línies d’ajuts als ens locals perquè els facilitin 
dur a terme les funcions que els corresponen en virtut d’aquest Text refós.

10.2 El departament competent en matèria de medi ambient ha de donar suport 
tècnic i assessorament als ens locals perquè duguin a terme les funcions que els 
corresponen en virtut d’aquest Text refós. Els termes i les condicions d’aquest suport 
s’han de regular per mitjà de convenis de col·laboració.

—11 Recollida d’animals exòtics
11.1 El departament competent en matèria de medi ambient ha d’establir convenis 

amb els ens locals per ixar els termes en què aquests ens locals han de recollir i 
lliurar a centres especialitzats els animals exòtics abandonats o perduts.

11.2 Els ens locals poden concertar l’execució de la prestació dels serveis de 
recollida i lliurament a què fa referència l’apartat 1 amb les entitats o les empreses 
que disposin dels mitjans tècnics i personals adequats.
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—12 Pròrroga en l’aplicació de l’article 11.1 de la Llei 22/2003 en determinats 
casos

El Govern pot prorrogar el termini d’entrada en vigor de l’article 11.1 de la 
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, recollit en l’article 11.2 
d’aquest Text refós, que era l’1 de gener de 2007, d’acord amb el que preveu la 
disposició inal quarta de la Llei 22/2003, ins a un màxim d’un any, als mu-
nicipis o a les entitats supramunicipals que tenen delegades les competències 
en la matèria, si constata una greu diicultat per aplicar l’article esmentat, 
sempre que l’ajuntament o l’entitat supramunicipal afectat presenti un pla que 
comprometi l’assoliment en aquest període de temps dels objectius previstos 
en l’article esmentat.

—13 Dotació econòmica de programes de reeducació i conscienciació
Als efectes del que disposa l’article 32.4 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 

protecció dels animals, en la redacció establerta per l’article 6.6 d’aquesta Llei, 
que es recull en l’article 46.4 d’aquest Text refós, el Govern ha d’aprovar i dotar 
econòmicament abans de l’1 de gener de 2007 programes concrets de reeducació i 
de conscienciació de respecte envers la natura i els animals, els quals han d’incloure 
necessàriament la instrucció sobre els drets i les obligacions dels propietaris o els 
posseïdors d’animals i del règim de protecció dels animals.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

—1 Curs de cuidador o cuidadora d’animals
En el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei 22/2003, de 4 

de juliol, de protecció dels animals, els centres de recollida d’animals de companyia 
i tota la resta de nuclis zoològics han d’haver complert l’obligació de l’execució del 
curs de cuidador o cuidadora d’animals.

—2 Grup d’espècies de fauna no autòctona
Qui posseeixi animals pertanyents al grup d’espècies de fauna no autòctona ho 

ha de notiicar al departament competent en matèria de medi ambient de la manera 
que s’estableixi per reglament, abans d’un any comptat des de l’entrada en vigor de 
la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Desplegament i execució

1.1 El Govern ha de dictar, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en 
vigor de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, el reglament per 
desplegar-la i executar-la.

1.2 El Govern ha d’establir la dotació pressupostària suicient per aplicar i 
desplegar aquesta Llei.

—2 Programa del curs de cuidador o cuidadora d’animals

En el termini de sis mesos a comptar a partir de l’entrada en vigor de la 
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, el Govern ha d’aprovar 
el programa del curs de cuidador o cuidadora d’animals a què fa referència 
aquesta Llei.

—3 Actualització de les sancions pecuniàries
Per decret del Govern de la Generalitat, es poden actualitzar els màxims de les 

sancions pecuniàries establertes per aquesta Llei, tenint en compte la variació de 
l’índex de preus de consum.
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ANNEX

Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona

CATEGORIA

a) Vertebrats

MAMÍFERS

Insectívors

C Rata mesquera (Galemys pyrenaicus)
D Eriçó clar (Aethechinus algirus)
D Eriçó fosc (Erinaceus europaeus)
D Musaranya d’aigua mediterrània (Neomys anomalus)
D Musaranya d’aigua pirinenca (Neomys fodiens)
D Musaranya de Millet (Sorex coronatus)

Quiròpters

C Ratapinyada gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum)
C Ratapinyada petita de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
C Ratapinyada mediterrània de ferradura (Rhinolophus euryale)
C Ratapinyada mitjana de ferradura (Rhinolophus mehelyi)
C Ratapinyada de Bechtein (Myotis bechteinii)
C Ratapinyada orelluda gran o de musell gran (Myotis myotis)
C Ratapinyada orelluda mitjana o de musell agut (Myotis blythii)
C Ratapinyada de Natterer (Myotis nattereri)
C Ratapinyada d’orelles dentades (Myotis emarginata)
C Ratapinyada de peus grans (Myotis capaccinii)
C Ratapinyada d’aigua (Myotis daubentonii)
C Ratapinyada de bigotis (Myotis mystacinus)
D Ratapinyada comuna (Pipistrellus pipistrellus)
D Ratapinyada comuna nana (Pipistrellus pipistrellus pygmaeus)
C Ratapinyada de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
D Ratapinyada de vores clares (Pipistrellus kuhlii)
D Ratapinyada muntanyenca (Hypsugo savii)
D Ratapinyada dels graners (Eptesicus serotinus)
C Ratapinyada de bosc (Barbastella barbastellus)
D Ratapinyada orelluda septentrional (Plecotus auritus)
D Ratapinyada grisa (Plecotus austriacus)
C Ratapinyada de cova (Miniopterus schreibersii)
C Ratapinyada de cua llarga (Tadarida teniotis)
C Ratapinyada nocturna petita (Nyctalus leisleri)
C Ratapinyada nocturna gegant (Nyctalus lasiopterus)
C Ratapinyada nocturna mitjana (Nyctalus noctula)

Rosegadors

D Esquirol (Sciurus vulgaris)
D Talpó pirinenc (Microtus pyrenaicus)
D Talpó de tartera (Microtus nivalis)
D Liró gris (Glis glis)
D Rata d’aigua (Arvicola sapidus)

Carnívors

A Ós bru (Ursus arctos)
A Llúdriga comuna europea (Lutra lutra)
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A Visó europeu (Mustela lutreola)
B Turó (Mustela putorius)
B Ermini (Mustela erminea)
D Mostela (Mustela nivalis)
B Marta (Martes martes)
B Gat fer o gat salvatge (Felis silvestris)
A Linx boreal (Lynx lynx)
A Linx ibèric (Lynx pardina)
A Vell marí o foca mediterrània (Monachus monachus)
A Cetacis (totes les espècies presents a Catalunya)

OCELLS

Anseriformes

B Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
C Ànec blanc (Tadorna tadorna)
A Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
C Morell buixot (Aythya marila)
B Morell xocolater (Aythya nyroca)
C Èider (Somateria mollissima)
C Ànec glacial (Clangula hyemalis)
C Ànec negre (Melanitta nigra)
C Ànec fosc (Melanitta fusca)
C Morell d’ulls grocs (Bucephala clangula)
C Bec de serra petit (Mergus albellus)
C Bec de serra mitjà (Mergus serrator)
C Bec de serra gros (Mergus merganser)
A Ànec capblanc (Oxyura leucocephala)

Galliformes

B Perdiu blanca (Lagopus muta)
A Gall fer (Tetrao urogallus)

Gaviformes

C Calàbria petita (Gavia stellata)
C Calàbria agulla (Gavia arctica)
C Calàbria grossa (Gavia immer)

Podicipediformes

C Cabusset (Tachybaptus ruicollis)
C Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
C Cabussó orellut (Podiceps auritus)
C Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Procel·lariformes

B Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
C Baldriga grisa (Pufinus griseus)
A Baldriga balear (Pufinus mauretanicus)
B Baldriga mediterrània (Pufinus yelkouan)
B Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)

Pelecaniformes

C Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
C Mascarell (Morus bassanus)
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Ciconiformes

A Bitó comú (Botaurus stellaris)
C Martinet menut (Ixobrychus minutus)
C Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
C Martinet ros (Ardeola ralloides)
D Esplugabous (Bubulcus ibis)
D Martinet blanc (Egretta garzetta)
B Agró blanc (Egretta alba)
C Bernat pescaire (Ardea cinerea)
B Agró roig (Ardea purpurea)
B Cigonya negra (Ciconia nigra)
B Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
B Capó reial (Plegadis falcinellus)
B Becplaner (Platalea leucorodia)
B Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Accipitriformes (rapinyaires diürns)

B Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
C Aligot vesper (Pernis apivorus)
B Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus)
C Milà negre (Milvus migrans)
B Milà reial (Milvus milvus)
A Trencalòs (Gypaetus barbatus)
B Aufrany (Neophron percnopterus)
B Voltor comú (Gyps fulvus)
A Voltor negre (Aegypius monachus)
C Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
B Arpella (vulgar) (Circus aeruginosus)
B Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
B Esparver cendrós (Circus pygargus)
C Astor (Accipiter gentilis)
C Esparver (vulgar) (Accipiter nisus)
C Aligot (comú) (Buteo buteo)
C Aligot calçat (Buteo lagopus)
B Àguila daurada (Aquila chrysaetos)
B Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)
A Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)
Falconiformes (rapinyaires diürns)
B Xoriguer petit (Falco naumanni)
C Xoriguer (comú) (Falco tinnunculus)
B Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
C Esmerla (Falco columbarius)
C Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
B Falcó de la reina (Falco eleonorae)
B Falcó pelegrí (Falco peregrinus)

Gruïformes

C Rascló (Rallus aquaticus)
C Polla pintada (Porzana porzana)
C Rascletó (Porzana parva)
B Rasclet (Porzana pusilla)
B Guatlla maresa (Crex crex)
D Polla blava (Porphyrio porphyrio)
B Fotja banyuda (Fulica cristata)
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B Grua (vulgar) (Grus grus)
B Sisó (Tetrax tetrax)

Caradriformes

B Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
C Cames llargues (Himantopus himantopus)
C Bec d’alena (Recurvirostra avosetta)
C Torlit (Burhinus oedicnemus)
B Perdiu de mar (Glareola pratincola)
C Corriol petit (Charadrius dubius)
C Corriol gros (Charadrius hiaticula)
C Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
B Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
C Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
C Pigre gris (Pluvialis squatarola)
C Territ gros (Calidris canutus)
C Territ tresdits (Calidris alba)
C Territ menut (Calidris minuta)
C Territ de Temminck (Calidris temminckii)
C Territ becllarg (Calidris ferruginea)
C Territ variant (Calidris alpina)
C Batallaire (Philomachus pugnax)
C Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
C Becadell gros (Gallinago media)
C Tètol cuanegre (Limosa limosa)
C Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
C Polit cantaire (Numenius phaeopus)
C Becut (Numenius arquata)
C Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
C Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
C Siseta (Tringa stagnatilis)
C Gamba verda (Tringa nebularia)
C Xivita (Tringa ochropus)
C Valona (Tringa glareola)
C Xivitona (vulgar) (Actitis hypoleucos)
C Remena-rocs (Arenaria interpres)
C Escuralascons becfí (Phalaropus lobatus)
C Escuralascons becgròs (Phalaropus fulicarius)
C Paràsit cuaample (Stercorarius pomarinus)
C Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
C Paràsit cuallarg (Stercorarius longicaudus)
C Paràsit gros (Stercorarius skua)
C Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
C Gavina menuda (Larus minutus)
B Gavina capblanca (Larus genei)
B Gavina corsa (Larus audouinii)
C Gavina cendrosa (Larus canus)
C Gavinot (Larus marinus)
C Gavineta (de tres dits) (Rissa tridactyla)
B Curroc (Sterna nilotica)
C Xatrac gros (Sterna caspia)
C Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
C Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
C Xatrac (comú) (Sterna hirundo)
B Xatrac menut (Sterna albifrons)
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C Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
C Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
C Fumarell negre (Chlidonias niger)
C Somorgollaire (Uria aalge)
C Fraret (Fratercula artica)
C Gavot (Alca torda)

Pterocliformes

A Xurra (Pterocles orientalis)
A Ganga (Pterocles alchata)

Cuculiformes

C Cucut reial (Clamator grandarius)
D Cucut (Cuculus canorus)

Estrigiformes (rapinyaires nocturns)

C Òliba (Tyto alba)
C Xot (Otus scops)
B Duc (Bubo bubo)
C Mussol (comú) (Athene noctua)
C Gamarús (Strix aluco)
C Mussol banyut (Asio otus)
C Mussol emigrant (Asio lammeus)
B Mussol pirinenc (Aegolius funereus)

Caprimulgiformes

C Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
C Siboc (Caprimulgus ruicollis)

Apodiformes

D Ballester (Apus melba)
D Falciot negre (Apus apus)
D Falciot pàl·lid (Apus pallidus)

Coraciformes

C Blauet (Alcedo atthis)
D Abellerol (Merops apiaster)
C Gaig blau (Coracias garrulus)
D Puput (Upupa epops)

Piciformes

C Colltort (Jynx torquilla)
D Picot verd (Picus viridis)
C Picot negre (Dryocopus martius)
D Picot garser gros (Dendrocopos major)
B Picot garser mitjà (Dendrocopos medius)
B Picot garser petit (Dendrocopos minor)

Passeriformes

A Alosa becuda (Chersophilus duponti)
C Calàndria (Melanocorypha calandra)
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C Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla)
C Terrerola rogenca (Calandrella rufescens)
D Cogullada (vulgar) (Galerida cristata)
D Cogullada fosca (Galerida theklae)
D Cotoliu (Lullula arborea)
C Oreneta de ribera (Riparia riparia)
D Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
D Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
D Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica)
D Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
D Trobat (Anthus campestris)
D Piula dels arbres (Anthus trivialis)
D Titella (Anthus pratensis)
D Piula gola-roja (Anthus cervinus)
D Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
D Cuereta groga (Motacilla lava)
D Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
D Cuereta blanca (Motacilla alba)
C Merla d’aigua (Cinclus cinclus)
D Cargolet (Troglodytes troglodytes)
D Pardal de bardissa (Prunella modularis)
D Cercavores (Prunella collaris)
C Cuaenlairat (Cercotrichas galactotes)
D Pit-roig (Erithacus rubecula)
D Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
D Cotxa blava (Luscinia svecica)
D Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
C Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
D Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
D Bitxac comú (Saxicola torquatus)
D Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
D Còlit ros (Oenanthe hispanica)
C Còlit negre (Oenanthe leucura)
D Merla roquera (Monticola saxatilis)
D Merla blava (Monticola solitarius)
D Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
D Rossinyol bord (Cettia cetti)
D Trist (Cisticola juncidis)
D Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
C Boscaler comú (Locustella luscinioides)
C Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
B Boscarla d’aigua (Acrocephalus paludicola)
D Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
D Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
D Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
D Bosqueta pàl·lida occidental (Hippolais opaca)
D Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
D Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
D Tallarol gros (Sylvia borin)
D Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
D Tallareta vulgar (Sylvia communis)
C Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata)
D Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
D Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
D Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
D Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
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D Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
D Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
D Mosquiter ibèric (Phylloscopus ibericus)
D Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
D Reietó (Regulus regulus)
D Bruel (Regulus ignicapilla)
D Papamosques gris (Muscicapa striata)
D Papamosques de collar (Ficedula albicollis)
D Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
B Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
D Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
D Mallerenga d’aigua (Parus palustris)
D Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
D Mallerenga petita (Parus ater)
D Mallerenga blava (Parus caeruleus)
D Mallerenga carbonera (Parus major)
D Pica-soques blau (Sitta europaea)
C Pela-roques (Tichodroma muraria)
D Raspinell pirinenc (Certhia familiaris)
D Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
C Teixidor (Remiz pendulinus)
D Oriol (Oriolus oriolus)
D Escorxador (Lanius collurio)
C Botxí meridional (Lanius meridionalis)
D Capsigrany (Lanius senator)
A Trenca (Lanius minor)
C Gralla de bec groc (Pyrrhocorax graculus)
C Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
D Gralla (Corvus monedula)
D Pardal roquer (Petronia petronia)
C Pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis)
D Pinsà comú (Fringilla coelebs)
D Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
D Gafarró (Serinus serinus)
D Llucareta (Serinus citrinella)
D Verdum (Carduelis chloris)
D Cadernera (Carduelis carduelis)
D Lluer (Carduelis spinus)
D Passerell (Carduelis cannabina)
D Trencapinyes (Loxia curvirostra)
D Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
C Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
D Sit blanc (Plectrophenax nivalis)
D Verderola (Emberiza citrinella)
D Gratapalles (Emberiza cirlus)
D Sit negre (Emberiza cia)
D Hortolà (Emberiza hortulana)
B Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

RÈPTILS

Quelonis (tortugues)

B Tortuga mediterrània (Testudo hermanni)
B Tortuga d’estany (Emys orbicularis)
C Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)
B Tortuga careta (Caretta caretta)
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B Tortuga verda (Chelonia mydas)
B Tortuga llaüt (Dermochelys coriacea)

Saures

D Dragó rosat (Hemidactylus turcicus)
D Dragó comú (Tarentola mauritanica)
D Vidriol (Anguis fragilis)
D Serpeta cega (Blanus cinereus)
C Sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythrurus)
C Llangardaix pirinenc (Lacerta agilis)
C Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida)
D Lluert (Lacerta bilineata)
C Sargantana vivípara (Lacerta vivipara)
D Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
D Sargantana roquera (Podarcis muralis)
D Sargantaner gros (Psammodromus algirus)
D Sargantaner petit (Psammodromus hispanicus)
C Sargantana pirinenca (Iberolacerta bonnali)
B Sargantana pallaresa (Iberolacerta aurelioi)
B Sargantana aranesa (Iberolacerta aranica)
D Lludrió ibèric (Chalcides bedriagai)
D Lludrió llistat (Chalcides striatus)

Oidis (serps)

D Serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis)
D Serp verd-i-groga (Hierophis viridifavus)
D Serp llisa septentrional (Coronella austriaca)
D Serp llisa meridional (Coronella girondica)
D Serp d’Esculapi (Zamenis longissimus)
D Serp blanca (Rhinechis scalaris)
D Serp verda (Malpolon monspessulanus)
D Serp d’aigua (Natrix maura)
D Serp de collaret (Natrix natrix)
D Escurçó ibèric (Vipera latastei)

AMFIBIS

Urodels

C Tritó pirinenc (Calotriton asper)
B Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi)
C Ofegabous (Pleurodeles waltl)
D Salamandra (Salamandra salamandra)
D Tritó palmat (Lissotriton helveticus)
D Tritó verd (Triturus marmoratus)

Anurs

D Tòtil (Alytes obstetricans)
D Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)
D Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)
D Gripau comú (Bufo bufo)
D Gripau corredor (Bufo calamita)
D Reineta (meridional) (Hyla meridionalis)
D Granota roja (Rana temporaria)
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PEIXOS OSTEÏCTIS

Clupeïformes

B Guerxa (Alosa alosa)
B Saboga (Alosa fallax)

CONDROSTIS

Petromizoniformes

D Llamprea de mar (Petromyzon marinus)

Acipenseriformes

B Esturió (Acipenser sturio)

TELEOSTIS

Cipriniformes

C Fartet (Aphanius iberus)
C Samaruc (Valencia hispanica)
D Madrilleta roja (Rutilus arcasii)
D Llopet comú (Cobitis paludica)
D Llop de riu (Noemacheilus barbatulus)

Gasterosteïformes

D Punxoset o espinós (Gasterosteus aculeatus)

Escorpeniformes

D Cavilat o cabilac (Cottus gobio)

Perciformes

D Rabosa de riu o barb caní Blenniidae (Blennius luviatilis)

b) Invertebrats

MOL·LUSCS

Bivalves

Unionoides

A Nàiada auriculada (Margaritifera auricularia)
D Nàiada anodonta (Anodonta cygnea)
B Nàiada allargada rossellonesa (Unio aleroni)
D Nàiada allargada de l’Ebre (Unio elongatulus)
D Nàiada rodona (Psilunio littoralis)

Gasteròpodes

D (Vertigo moulinsiana)

ARTRÒPODES

Crustacis

D Tortugueta (Triops cancriformis)
C Cranc de riu (Austropotamobius pallipes)
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Insectes coleòpters

C Rosalia (Rosalia alpina)
D Escanyapolls o cérvol volant (Lucanus cervus)
D Osmoderma (Osmoderma eremita)

Insectes lepidòpters

D Apol·lo o parnàs (Parnassius apollo)
D Parnàs (Parnassius mnemosyne)
D (Euphydryas (Eurodryas) aurinia)
D (Maculinea teleius)
D (Maculinea nausithous)
D (Proserpinus proserpina)
D (Eriogaster catax)
D Graèllsia (Graellsia isabelae)

Insectes odonats

D (Coenagrion mercuriale)
D (Oxygastra curtisii)

Insectes ortòpters

D Saga (Saga pedo)”

(08.094.167)

*



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5113 – 17.4.200829698

Disposicions

DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

RESOLUCIÓ
VCP/1133/2008, de 8 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions 
atorgades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant 
l’exercici 2007.

En compliment del que estableixen l’article 18.3.c), de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de inances 
públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions d’import igual o superior a 3.000 euros con-
cedides durant l’exercici 2007 per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, 
que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 8 d’abril de 2008

ANDREU FELIP I VENTURA

Director

ANNEX

1. Subvencions atorgades per a projectes en l’àmbit de la cooperació al desen-
volupament (DOGC núm. 4861, de 13.4.2007)

AMÈRICA DEL SUD

Entitat: Creu Roja a Catalunya.
Finalitat: Maneig sostenible de les microconques La Palmira-Bolívia
Import: 100.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.

Entitat: Educació Sense Fronteres - ESF.
Finalitat: Educació per la salut: Estratègia d’educació, informació i capacitació 
i enfortiment dels llocs d’informació del Vector (PIVS) de la malaltia de Chagas 
– Bolívia.
Import: 140.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.

Entitat: Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres (ESF).
Finalitat: Millora de l’accés a l’energia a les comunitats rurals de Bolívia, 
Bolívia.
Import: 80.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.

Entitat: Fundación Intered.
Finalitat: Enfortiment del procés d’eradicació de l’analfabetisme per a promoure 
l’accés de les dones i els homes indígenes guaranís a l’educació al Municipi de 
Huacaya, Bolívia.
Import: 34.000 euros.
Aplicació pressupostària: 6880D/4826802.



BARCELONA 
 
A.D.A.M. ASSOCIACIÓ DEFENSA ANIMALS EL MASNOU 
Teléfono: 650 796 050 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Masnou 

A.D.A.N.A  
Teléfono: 935 556 553 | 630 218 224 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Alella 
Dirección y/o datos contacto : 08328 ALELLA (BARCELONA) 

ABA - Associació pel benestar dels animals del Vallès Oriental  
Teléfono: 660 671 757 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) 
Dirección y/o datos contacto : ABA - Associació pel benestar dels animals del Vallès Oriental 
Teresa Badia. 
CIF G63564843 
Telf 660 671 757 
San Antoni de Vilamajor 
asociaba@yahoo.es 

ABAM (Associació pel Benestar dels Animals de Montgat)  
Teléfono: 651 561 028 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Montgat 
Dirección y/o datos contacto : Web: www.gosmontgat.com 
Mail: info@gosmontgat.com 
Telf: 651 561 028 

ADEFAN - SANT ADRIÀ DE BESOS  
Teléfono: 695 944 424 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Sant Adrià del Besòs 
Dirección y/o datos contacto : 08930 SANT ADRIÁ DE BESOS (BARCELONA) 
adefan_sab@yahoo.es www.geocities.com/adefan_sab 

AMICS DEL ANIMALS DE CALELLA  
Teléfono: 937 691 282 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Calella 
Dirección y/o datos contacto : CALELLA (BARCELONA) 

AMICS DELS ANIMALS DE CARDEDEU  
Teléfono: 678 258 439 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Cardedeu 
Dirección y/o datos contacto : CARDEDEU (BARCELONA) 

AMICS DELS ANIMALS DE DOSRIUS  
Teléfono: 669 053 146 | 626 575 146 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Cabrera de Mar 
Dirección y/o datos contacto : 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) 



AMICS DELS ANIMALS DE PALAFOLLS  
Teléfono: 665 72 84 00 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Palafolls 
Dirección y/o datos contacto : amicsanimalspalafolls@gmail.com 

ANAC - ASOCIACIÓN NACIONAL DE AMIGOS DEL CONEJO  
Teléfono: 692 227 729 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Barcelona 
Dirección y/o datos contacto :  info@anacweb.com 

ANIMALS SENSE SOSTRE  
Teléfono: 653 22 84 49 - 669 680 666 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Gavà 
Dirección y/o datos contacto : www.animalssensesostre.org  

APA GRANOLLERS  
Teléfono: 658 522 271 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Granollers 
Dirección y/o datos contacto : GRANOLLERS (BARCELONA) 
 
APAN - Associació Protectora D'Animals de L'Anoia  
Teléfono: 938 013 430 / 619 494 952  Fax: 938 052 676  
Provincia: Barcelona 
Localidad: Vilanova del Camí  
Dirección y/o datos contacto :  www.ceina.es/apan /  bixoflo@teleline.es  
  
APAC - Protectora Cabrera - Asociacio Protectora d'Animals de Cabrera  

 Mar (Camí de Can Segarra 40 -Can Bartomeu-) 

Teléfono: 647 78 28 71 / 72  
Provincia: Barcelona 
Localidad: Cabrera de
Dirección y/o datos contacto : www.protectoramataro.org  /  info@protectoracabrera.org  

PROPA’T (Associació Protectora pels Animals de Tiana)  

os contacto : info@gosmontgat.com 

ASSOCIACIÓ BERGUEDANA PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS  

a Nova de Cal Galta)  

SOC. D'ACOLL. I PROTECCIÓ ANIM. ALT PENEDÈS  

el Penedès  

SOA - ASOCIACIÓN SEGUNDA OPORTUNIDAD ANIMAL  

 
 
A
Teléfono: 670 651 545 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Tiana 
Dirección y/o dat

Teléfono: 938 221 291 
Provincia: Barcelona 
Localidad:  Berga (Cas
 
 
 
A
Teléfono:  938 170 900  
Provincia: Barcelona 
Localidad:Vilafranca d
 
A

http://www.ceina.es/apan
mailto:bixoflo@teleline.es
mailto:info@protectoracabrera.org


Teléfono: 607 259 753 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Badalona 
Dirección y/o datos contacto : 08910 BADALONA (BARCELONA) 

ASOC. PROT. DE ANIMALES Y PLANTAS DE MANRESA  

ontacto : 08240 MANRESA (BARCELONA) 

ASOCIACIÓ PROTECTORA D´ANIMALS ARCOIRIS  

l Camí 
: Teléfono:619494952  

ASOCIACIÓN AMIGOS DE CANILANDIA  

 Reixach 
08035 

ASOCIACIÓN PROTECTORA DEL CONEJO  

os contacto : RUBÍ (BARCELONA) 

ASSOCIACIÓ VEU ANIMAL  
20 061 

ma de Gramanet 
ANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA) 

 

BADAGATS  
579841 

ontacto : 08913 BADALONA (BARCELONA) 

CAAC  
: 93 428 31 25/ 93 428 44 17 

CAAC PERRERA MUNICIPAL  

CAAD CASTELLBISBAL - ANIMALES EN CATALUNYA  

Teléfono: 938 727 074 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Manresa 
Dirección y/o datos c

Teléfono: 619494952 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Vilanova de
Dirección y/o datos contacto 
arcoirisapav@yahoo.es 

Teléfono: 647 427 985 / 686 760 412 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Montcada i
Dirección y/o datos contacto : 

Teléfono: 686 366 055 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Rubí 
Dirección y/o dat

Teléfono: 619 863 142 / 637 8
Provincia: Barcelona 
Localidad: Santa Colo
Dirección y/o datos contacto : 08921 S
Laura 619 863 142 (Perros) 
Mónica 637 820 061 (Gatos)

Teléfono: 628
Provincia: Barcelona 
Localidad: Badalona 
Dirección y/o datos c

Teléfono
Provincia: Barcelona 
Localidad: Barcelona 

Teléfono: 934 283 125 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Barcelona 

Teléfono: 937 772 27 79 



Provincia: Barcelona 
Localidad: Castellbisbal 

acto : 08755 CASTELLBISBAL (BARCELONA) 

CAAD MOIANÈS  
00 

CAAD PERRERA MUNICIPAL  

 contacto : MATARÓ (BARCELONA) 

 
ENTRE D'ACOLL. D'ANIMALS CAN MORET  

 545 

el Vallès (Can Moret - Urb. Pinar i Portus 157)  

ENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES DOMÉSTICOS  

ENTRE D’ATENCIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA CAN CONILLER  

ontacto : http://www.animals.voluntaristerrassa.org

Dirección y/o datos cont

Teléfono: 6656388
Provincia: Barcelona 
Localidad: Moià 

Teléfono: 937 414 091 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Mataró 
Dirección y/o datos

C
Tel: 938 430 253  
Teléfono: 670 651
Provincia: Barcelona 
Localidad: L'Ametlla D
 
C
Teléfono:  937 414 091 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Mataró  
 
C
Teléfono: 93 789 32 75 / 626 94 78 04  
Provincia: Barcelona 
Localidad: Terrassa  
Dirección y/o datos c  / 
memupi@hotmail.com  
 
CENTRE DE RECUP. I DONACIÓ D'ANIMALS  

dels Horts 

ANA (Defensa dels Animals i la Natura)  

tos contacto : TEIA (BARCELONA) 

DEFENSA DELS ANIMALS D´OSONA  

atos contacto : 08500 VIC (BARCELONA) 

DESA (DEFENSA I SOCORS DELS ANIMALS)  

nia de Berga 
1 SANTA EUGENIA DE BERGA (BARCELONA) 

Teléfono: 936 564 082 / 936 561 549 
Provincia: Barcelona 
Localidad: St. Vinceç 
 
D
Teléfono: 678 230 367 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Teià 
Dirección y/o da

Teléfono: 938 892 308 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Vic 
Dirección y/o d

Teléfono: 617 380 052 | 665 872 493 
Provincia: Barcelona 
Localidad: Santa Euge
Dirección y/o datos contacto : 0819

mailto:memupi@hotmail.com


EL MOLÍ - PROTECTORA D'ANIMALS  
Teléfono: 666 71 79 50  

 
ontacto : www.cecot.es/elmoli  / 

Provincia: Barcelona 
Localidad: Viladecavalls 
Dirección y/o datos c elmoli@cecot.es  

eléfono: 934 120 073  

ontacto :www.altarriba.org

 
FUNDACIÓN ALTARRIBA 
T
Provincia: Barcelona 
Localidad: Barcelona 
Dirección y/o datos c   / altarriba@altarriba.org  

eléfono: 678 663 735 | 678 66 

ontacto : 08850 

Teléfono: 93 218 19 17 
 

LS I PLANTES DE SABADELL  
eléfono: 937 267 227 

ontacto : 08280 SABADELL (BARCELONA) 

Teléfono: 934 170 124 | 934 188 399 

ontacto : info@protectorabcn.com 

Teléfono: 610 074 278  

ontacto :scarcelen@ral.es

 
FUNDACIÓN TRIFOLIUM  
T
Provincia: Barcelona 
Localidad: Gavà 
Dirección y/o datos c

L'ALTRE CIUTADÀ 

Provincia: Barcelona
Localidad: Barcelona 
 
LLIGA PROT. D´ANIMA
T
Provincia: Barcelona 
Localidad: Sabadell 
Dirección y/o datos c

LLIGA PROTECTORA D´ANIMALS I PLANTES  

Provincia: Barcelona 
Localidad: Barcelona 
Dirección y/o datos c

PROGAT BARCELONA 

Provincia: Barcelona 
Localidad: Barcelona 
Dirección y/o datos c     

eléfono: 689 923 511 
Barcelona 

ontacto : www.progat.org/sbd

 
PROGAT  
T
Provincia: 
Localidad: Sabadell 
Dirección y/o datos c   / progatsbd@progat.org  (BARCELONA) 

eléfono: 938 950 300 

ontacto : GAVÀ (BARCELONA) 

Teléfono: 666 717 950 

 
PROTECTORA D'ANIMALS I PLANTES DEL GARRAF  
T
Provincia: Barcelona 
Localidad: Gavà 
Dirección y/o datos c

PROTECTORA D´ANIMALS "EL MOLI"  

Provincia: Barcelona 



Localidad: Viladecavalls 
ontacto : 08232 VILADECAVALLS (BARCELONA) 

correo: elmoli@elmoli.org 

5 638 800 
Provincia: Barcelona 

 MOIÀ (BARCELONA) 

 I GOSSOS DEL BAIX LLOBREGAT i BARCELONÈS 

Provincia: Barcelona 

 CERVELLÓ (BARCELONA) 

  

Provincia: Barcelona 

ntacto : TIANA (BARCELONA) 

IMALS I PLANTES DE MATARÓ - SPAPM  

Provincia: Barcelona 

 MATARÓ (BARCELONA) 

AT DE CASTELLDEFELS  

Provincia: Barcelona 

 CASTELLDEFELS (BARCELONA) 

Provincia: Barcelona 
na 

ontacto : correo: sosdalmatas@gmail.com 
1h a 14h y de 17h a 20h 
eta7@hotmail.com | 647 680 243 

 905 393 

Provincia: Barcelona 
UGUES DE LLOBREGAT 

 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Provincia: Barcelona 
elona 

oshurones.org 

Dirección y/o datos c

REFUGI D'ANIMALS ABANDONATS DEL MOIANÈS  
Teléfono: 938 301 135 | 66

Localidad: MOIÀ 
Dirección y/o datos contacto : 08180

REFUGI DE GATS
Teléfono: 626 316 663 | 936 854 892 

Localidad: Cervelló 
Dirección y/o datos contacto : 08758

REFUGIO DE TIANA
Teléfono: 649 372 975 

Localidad: Tiana 
Dirección y/o datos co

SOC. PROT. D´AN
Teléfono: 937 963 314 | 647 972 293 

Localidad: Mataró 
Dirección y/o datos contacto : 08303

SOS AL GOS I AL G
Teléfono: 936 367 432 | 626 918 776 

Localidad: Castelldefels 
Dirección y/o datos contacto : 08860

SOS DALMATAS  
Teléfono: 647680243 

Localidad: Barcelo
Dirección y/o datos c
de lunes a viernes de 1
Inma, presidenta: dann
Ruth, vicepresidenta: ruthenrique@msn.com | 639 390 629 
Gemma, secretaria:gemma0308@comb.es | 619
Silvia, vocal: silviapgnino@msn.com | 646 306 290 

SOS GALGOS  
Teléfono: 933 725 685 | 607 216 896 

Localidad: ESPL
Dirección y/o datos contacto : 08950

SOS Hurones  
Teléfono: 622.635.715 / 622.635.714 

Localidad: Barc
Dirección y/o datos contacto : www.s



 
SPAM - Protectora Mataró - Societat per a la Protecció d´Animals i Plantes de Mataró  

rovincia: Barcelona 

otectoramataro.org

Teléfono: 93 796 33 14 / 647 97 22 94  
P
Localidad:Mataró  
Dirección y/o datos contacto : www.pr   / spapm@protectoramataro.org  

 DELS ANIMAL

rovincia: Barcelona 

rakis.es/~tamanim

 
TERRASSA, AMIGA S  
Teléfono:  937 311 597 / 937 313 386  
P
Localidad: Terrassa 
Dirección y/o datos contacto :www.ar  /  terrassaanimals@arrakis.es  

rovincia: Barcelona 
el Vallès  

 
VALLÈS NATURA 
Teléfono: 93 570 10 44 
P
Localidad: Mollet D 
LLEIDA 
 
AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA 

ocalidad: Foradada 
DADA (LLEIDA) 

ICS DELS ANIMALS DEL SEGRIA  
 

Localidad: Lleida 
) 

Teléfono: 607 431 478 
Provincia: Lleida 
L
Dirección y/o datos contacto : 25737 FORA

ASSOCIACIÓ AM
Teléfono: 649 297 060
Provincia: Lleida 

Dirección y/o datos contacto : 25199 LLEIDA (LLEIDA
 
TARRAGONA  
 

  ALBERG D´ANIMALS DE LES TERRES DE L´EBRE
Teléfono: 657 181 437 | 619 848 77
Provincia: Tarrago

8 
na 

ocalidad: Camarles 
RRAGONA)  

 PER AL REFUGI I CURA DELS ANIMALS  
 | 655 040 359 

Localidad: Tortosa 

CTORA D´ANIMALS I PLANTES DE TARRAGONA 
0 - 977203294 

Localidad: Tarragona 
m

L
Dirección y/o datos contacto : 43894 CAMARLES (TA

ARCA - ASSOCIACIÓ
Teléfono: 649 507 427
Provincia: Tarragona 

Dirección y/o datos contacto : TORTOSA (TARRAGONA) 

ASSOCIACIÓ PROTE
Teléfono: 97720737
Provincia: Tarragona 

Dirección y/o datos contacto :http://www.gratisweb.com/laliyol/index.ht  

RISA NÓRDICA  
 
ASOCIACIÓN LA SON
Provincia: Tarragona 
Dirección y/o datos contacto : www.lasonrisanordica.com  / nfo@lasonrisanordica.com 

ca del Penedès)  
 
CAADP PERRERA MUNICIPAL (Vilafran

mailto:spapm@protectoramataro.org
mailto:spapm@protectoramataro.org
mailto:spapm@protectoramataro.org
mailto:spapm@protectoramataro.org
mailto:terrassaanimals@arrakis.es
mailto:terrassaanimals@arrakis.es
mailto:terrassaanimals@arrakis.es
mailto:terrassaanimals@arrakis.es
mailto:terrassaanimals@arrakis.es
http://www.gratisweb.com/laliyol/index.htm
http://www.gratisweb.com/laliyol/index.htm
http://www.gratisweb.com/laliyol/index.htm
http://www.gratisweb.com/laliyol/index.htm
http://www.gratisweb.com/laliyol/index.htm


Teléfono: 977 173 350 
Provincia: Tarragona 
Localidad: Vilafranca del Penedès 

S 

LDEAPROTECTORA 

Localidad: Ampolla  

IMALS Y LA NATURA DEL BAIX PENEDÈS  
 

 
ocalidad:  Calafell  

Dirección y/o datos contacto : VILAFRANCA DEL PENEDÈ

LLAR D'ANIMALS L'A
Teléfono: 977 59 30 84 
Provincia: Tarragona 

 
PROTECTORA DELS AN
Teléfono: 977 690 852
Provincia: Tarragona
L
Dirección y/o datos contacto : alcine@jet.es  

REFUGI BAIX CAMP  
Teléfono: 617 876 908 | 636 579 473 

Dirección y/o datos contacto : REFUGI BAIX CAMP 
79 473 | 619 878 910 

doo.es 

 DE TARRAGONA  

Localidad: Tarragona 

ORA D´ANIMALS DE TORREDEMBARRA  
 

Localidad: Torredembarra 
GONA) 

Provincia: Tarragona 

Tel. 617 876 908 | 636 5
e-mail: refugibaixcamp@hotmail.com 
refugibaixcamp@wana

SOC. PROTECTORA D´ANIMALS I PLANTES
Teléfono: 977 203 294 | 977 207 370 
Provincia: Tarragona 

Dirección y/o datos contacto : 43001 TARRAGONA 

SOCIETAT PROTECT
Teléfono: 615 922 606
Provincia: Tarragona 

Dirección y/o datos contacto : 43830 TORREDEMBARRA (TARRA
 
GIRONA  
 
APADOG - Associació Protectora d'Animals d'Olot i Garrotxa 
Teléfono: 620 246 462  

irona 
Olot  

Provincia: G
ocalidad:  L

Dirección y/o datos contacto : apadog@lycos.es  
 
ASSOCIACIÓ PROTECTORA D´ANIMALS I PLANTES DE FIGUERES Teléfono: 972 502 361 

 

irección y/o datos contacto : 17600 FIGUERES (GIRONA) 

TECTORA D´ANIMALS I PLANTES TOSSA DE MAR Teléfono: 972 342 017 

Dirección y/o datos contacto : 17320 TOSSA DE MAR (GIRONA) 

Provincia: Girona
Localidad: Figueres 
D

ASSOCIACIÓ PRO
Provincia: Girona 
Localidad: Tossa de Mar 

Tel. 972 342 017 
Fax. 972 342 030 



ASSOCIACIÓ PROTECTORA I DEFENSA DELS ANIMALS  
Teléfono: 972 573 183 

Localidad: Banyoles 
 

  
6 

Localidad:  Pau 
ontacto : beng@readysoft.es

Provincia: Girona 

Dirección y/o datos contacto : 17820 BANYOLES (GIRONA)

PROGAT AMPURIA
Teléfono:  606 160 38
Provincia: Girona 

Dirección y/o datos c    

rovincia: Girona 
ocalidad: La Bisbal de l'Empordà 

 
 
BUB BUB PARC  
Teléfono: 636 927 994 / 696 652 749 
P
L

 

 



ANEXO: XXI Estudio Anual del Abandono de animals de companyia 2008 
 
 
 
 
 
Estudio realitzado por la Fundación Affinity y el Instituto Dep 
  
 
 
 
 
 Datos generales del estudio: 
 

 Ámbito: España 
 Universo: Protectoras de animales y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes 

de toda España. 
 Método de recogida de la información: Entrevista auto-administrada mediante 

cuestionario estructurado. 
 Dimensión de la muestra: 274 cuestionarios válidos: 101 entrevistas para las 

sociedades protectoras (índice de 
 respuestas del 34,9%) y 173 ayuntamientos (índice de respuestas del 23,3%). 
 Error muestral: La muestra supone un error para los datos globales del 5,2%, con 

un nivel de confianza del 95% 
 (2 sigmas), bajo el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50). 
 Fechas de realización del trabajo de campo: Enero, Febrero y Marzo de 2009 


 
 
 
 
 
 Pasos para calcular la estimación de animales abandonados en España durante 

el 2008: 
 

 Se ha tratado de la misma manera a los datos provenientes de los ayuntamientos y 
de las sociedades protectoras. 

 Se han clasificado los registros obtenidos según municipio, provincia y comunidad 
autónoma. 

 Se han comparado los datos del 2008 con los registros disponibles de años 
anteriores, observando el crecimiento (positivo o negativo) de cada provincia. 

 Se han estimado los datos de cada provincia según, por un lado, los datos reales de 
respuesta en el estudio de este año; y por otro, aplicando la tendencia al alza o a la 
baja considerando el número máximo de respuestas posibles (ayuntamientos y 
sociedades protectoras existentes) en comparación con el número de respuestas 
obtenidas. 

 Se ha aplicado este porcentaje de variación a los datos del estudio del año 2007, 
obteniendo la estimación para el año 2008. 

 
 
 
 



1. Cifras y perfiles de los animales recogidos: 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
2. Perfil de la persona que se acerca a efectuar un abandono. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
3. Perfil de las entidades. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  
  
  
  
  
  

 



ANEXO III: NOTICIAS 
 
 

La crisis económica aumenta los abandonos de mascotas 

19/10/2008  FAUNA “EL PERIODICO” 

  Medi Ambient prevé que la recesión agrave el colapso de las perreras en el 
2009 

  La protectora de Mataró advierte de que ya empiezan a notarse los efectos 

 
Algunos perros abandonados acogidos en el centro municipal de Argentona, en 
mayo de este año.  

Foto: ARCHIVO / JORDI BARRERAS  

 

SARA GONZÁLEZ 

BARCELONA 

La crisis económica también afectará al colapso de las perreras. El jefe del 

servicio de protección y fauna de la Generalitat, Jordi Ruiz, afirmó, durante el 

Salón Animalada celebrado el pasado fin de semana en Barcelona, que el 

Departament de Medi Ambient prevé que el 2009 sea un "año difícil" porque 

las dificultades económicas que sufrirán los ciudadanos se traducirán, 

probablemente, en un aumento del abandono de mascotas. De hecho, la 

Societat Protectora d'Animals de Mataró (SPAM) ya ha alertado de que 

empieza a notar los efectos de la recesión. Esta situación, que se suma a la 

prohibición de sacrificar animales, será un agravante para la sobresaturación 

que ya padecen el centenar de centros de acogida de Catalunya. 

Según fuentes de la SPAM, las dificultades para pagar las hipotecas de las 

grandes viviendas con jardines que se compraron hace pocos años obliga a 

algunos ciudadanos a trasladarse a un piso de alquiler donde no se les 

permite tener animales. Es ante este tipo de situaciones que los dueños 



deciden abandonar a su perro o gato. También personas con graves 

problemas económicos se ven obligados a deshacerse de sus animales para 

recortar gastos. 

MENOS ADOPCIONES 

Los refugios temen que la crisis haga disminuir, además, el número de 

adopciones, la principal arma con la que cuentan los centros para ganar un 

poco de espacio. Aun así, el número de entradas es siempre superior al de 

salidas. En el 2007 fueron abandonados 18.540 animales, de los que 11.740 

hallaron un nuevo hogar. 

Ante este panorama poco esperanzador para los proteccionistas, la tesorera 

de la SPAM, Isabel Navarra, afirmó que, si bien la crisis puede contribuir a 

incrementar el abandono y a restar el número de adopciones, también puede 

ser un aliciente para que la gente que decida tener una mascota acuda a una 

perrera en lugar de comprarla en tiendas o criadores a precios desorbitados. 

Ruiz afirmó que los esfuerzos de inversión en sacrificios y adopciones no han 

resuelto el problema de la saturación de los centros, por lo que hay que 

centrarse en evitar el abandono e instaurar una política fuerte de identificación 

de los animales con el chip. Aun así, la crisis pueda suponer una reducción de 

recursos. 

Desde que en el 2006 fue aprobada en Catalunya la ley que prohíbe la 

eutanasia de los animales refugiados en los centros, el coste que deben 

pagar los ayuntamientos por el mantenimiento de los animales es cada vez 

mayor porque cada año se acumulan más perros y gatos. Hasta este año, 

algunos consistorios habían solicitado una moratoria para poder seguir 

sacrificando mientras adaptaban sus infraestructuras a la ley, pero esta 

concesión ya no será posible en el 2009. Un estudio de Medi Ambient apuntó 

que Catalunya gasta más de 50 millones de euros al año para mantener a 

todas las mascotas abandonadas que no hallan un nuevo hogar. 

 

 



Catalunya gasta más de 50 millones al año por el abandono de 

animales 

26/8/2008  EL COSTE DE LAS PERRERAS|CONSECUENCIAS DE UNA ACTITUD IRRESPONSABLE “EL 

PERIODICO” 

 La ley que prohíbe el sacrificio de perros y gatos asfixia económicamente a 

algunos ayuntamientos 

 Más de 18.000 mascotas sin el chip identificador fueron dejadas en la calle 

durante el año pasado 

 

Un voluntario de la protectora de Mataró acaricia a dos perros. 

 Foto: GUILLERMO MOLINER  

 

SARA GONZÁLEZ 

BARCELONA 

Catalunya paga muy cara la actitud irresponsable de la gente que abandona a 

sus animales domésticos. Tanto como más de 50 millones de euros anuales. 

O, lo que es lo mismo, más de 137.000 euros diarios. Este es el gasto público 

que un estudio del Departament de Medi Ambient calcula que se invierte solo 

en el mantenimiento de los cerca de 7.200 perros, gatos y, ahora también, 

hurones que se alojan en los 111 centros de acogida catalanes. El 1 de enero 

del 2007 entró en vigor en Catalunya el artículo de la ley de protección de 

animales que prohíbe sacrificar las mascotas abandonadas o extraviadas y no 

recuperadas, una norma que, a pesar de reflejar una mayor sensibilidad 

social, provoca que los costes que representa el cautiverio empiece a ser 

insostenible para algunos ayuntamientos. 

El año pasado ingresaron en los centros catalanes 22.801 animales de 

compañía. De ellos, 11.740 fueron adoptados y solo 4.261 pudieron ser 



retornados a sus propietarios, lo que evidencia que, aun siendo una 

obligación, muchos dueños no identifican a sus mascotas con el chip 

reglamentario. Pese a las dificultades de los entes locales para adaptarse a la 

ley que veta la eutanasia y los dos años de prórroga para aplicarla, desde que 

esta entró en vigor, la cifra de sacrificios ha bajado un 48%. Aunque esto 

podría significar un aumento de la población a mantener, las entradas en las 

perreras se han reducido aproximadamente en un 19% en dos años, lo que 

parece indicar una mayor concienciación de los dueños. Este descenso no 

evita, sin embargo, que la mayoría de centros de acogida estén saturados 

porque, al no poder sacrificar a los animales, las estancias se prolongan. 

GASTO SIN FRENO 

Precisamente, el overbooking de los refugios es lo que está provocando que 

la situación se vuelva insostenible para la economía de algunos 

ayuntamientos. La saturación que sufren los centros de acogida de los 

consejos comarcales y de las protectoras obliga a los consistorios a buscar 

alternativas para cumplir con el servicio. De esta necesidad se aprovechan, 

según denuncian las protectoras, empresas con ánimo de lucro que se 

dedican a almacenar los animales cobrando un tanto por día. Como las 

mascotas no pueden ser sacrificadas y estos centros privados no fomentan la 

adopción, los ayuntamientos duplican cada año los animales a mantener y los 

gastos se disparan. 

Catalunya es la única comunidad autónoma que dispone de esta ley 

proteccionista. Actualmente, 69 municipios catalanes, que representan el 7% 

del total del territorio, disponen de una prórroga para seguir sacrificando 

porque en el momento de la entrada en vigor de la normativa no disponían de 

los mecanismos necesarios para asumirla. A partir del 1 de enero del 2009, el 

sacrificio estará completamente prohibido salvo excepciones por 

enfermedades o conductas violentas. 

"Han querido aplicar una ley sin haber proporcionado las medidas para evitar 

el problema. Ahora tenemos que trabajar sobre las consecuencias en una 

autonomía donde hay más abandonos que adopciones", afirma Isabel 

Navarra, tesorera de la Societat Protectora d'Animals de Mataró (Maresme), 

uno de los centros de acogida de referencia en Catalunya. Navarra defiende 

que ha faltado una política fuerte de implantación del chip a los animales de 



compañía, un sistema de identificación que ha evidenciado su eficacia, ya que 

menos del 1% de las mascotas censadas son abandonadas. Una apuesta 

firme por la esterilización de perros y gatos respetando la edad adecuada 

para la intervención es otra de las medidas que la proteccionista apunta. 

También advierte de la desinformación de la ciudadanía. "Antes de aplicar la 

ley deberían haber hecho campañas de identificación y esterilización 

masivas", afirma Navarra. 

Con el fin de reducir el número de abandonos, el 27 de julio del 2006 el 

Parlament aprobó una ley, que aún no ha entrado en vigor, que obligará a 

esterilizar a todos los animales de compañía que sean objeto de 

comercialización o transacción. Toda la comunidad veterinaria se opone a la 

medida, una postura manifestada con una enmienda a la ley. Los 

profesionales dicen que no son contrarios a esterilizar como método de 

control de la reproducción, sino de la esterilización obligatoria y generalizada 

en animales jóvenes. 

OPERACIÓN DE RIESGO 

Maria Pifarré, vocal de la junta de gobierno del Col.legi Oficial de Veterinaris 

de Barcelona, advierte de que son muchos los riesgos y los efectos 

secundarios de la intervención quirúrgica. "No se puede penalizar a los 

animales por la falta de educación y sensibilidad de nuestra sociedad", dice 

Pifarré, quien añade que esta medida perjudicará a criadores y aficionados a 

las exposiciones de canes de raza. Los veterinarios apuestan por la 

identificación obligatoria, la penalización grave del abandono y un control 

policial efectivo. "Es la policía la que debe multar a los dueños 

irresponsables", afirma la veterinaria. 

Navarra, cuya protectora entrega todos los animales esterilizados, considera 

que los altos costes de la intervención en las consultas veterinarias son una 

barrera para que los dueños decidan erradicar el riesgo de una reproducción 

no deseada de sus mascotas. "Las diferencias de precios están en las 

garantías. Yo no estoy dispuesta a asumir riesgos y utilizo las máximas 

tecnologías, anestesia con gases y los mejores analgésicos y eso tiene un 

precio", afirma Piferrer, quien alaba "la gran labor" de las protectoras junto a 

las que los veterinarios, a pesar de las diferencias, "luchan por una causa 

común". 



Enduiran les sancions per maltractament d'animals amb 

penes de fins a 2 anys de presó. 

09/11/2006 “3CAT24.CAT” 

Enduriment de les penes per als que maltractin els animals. Els partits 

catalans aprovaran en el pròxim ple del Parlament una proposta de reforma 

del Codi Penal per endurir les sancions per maltractament d'animals, amb 

penes de presó de fins a dos anys en casos d'acarnissament amb causa de 

mort i arrestos domiciliaris en els d'abandonament. La proposta sorgeix d'un 

dictamen comú de totes les forces polítiques catalanes elaborat en una 

ponència del Parlament a iniciativa del portaveu d'ERC, Joan Ridao, després 

dels fets que van passar al novembre del 2001 a la Protectora d'Animals de 

Tarragona, on van aparèixer mutilats 15 gossos. 

Una vegada aprovada aquesta petició de reforma del Codi Penal, la resolució 

del Parlament serà elevada al Congrés dels Diputats perquè debati una 

reforma penal que té com a objectiu la protecció dels animals i el foment de la 

responsabilitat dels propietaris de mascotes domèstiques.  

El més destacat de la proposta legal és la tipificació del maltractament com un 

delicte mitjançant la incorporació d'un article nou, que seria el 337 bis, i d'un 

capítol, el IV bis, relatius als delictes contra els animals.  

Sota aquests preceptes legals, les forces polítiques catalanes volen que quan 

es produeixi acarnissament contra un animal s'estableixi una pena d'arrest de 

12 a 24 caps de setmana, i si se'ls ocasiona la mort o lesions que provoquin 

un deteriorament físic greu, s'establiria un agreujant penal i s'imposarien 

penes de presó de sis mesos a dos anys o una multa de 12 a 24 mesos.  

Aquesta condemna aniria acompanyada de la inhabilitació especial per a 

l'exercici de qualsevol professió, ofici o activitat comercial que tingui relació 

amb els animals, i també la inhabilitació del dret de posseir animals 

domèstics.  

El dictamen parlamentari proposa un altre article nou, que seria el 632 bis, 

que tipificaria l'abandonament de qualsevol animal amb penes d'arrest de dos 

a quatre caps de setmana o una multa de quinze dies a dos mesos.  

També es tipifica com una falta, amb una pena d'arrest de tres a sis caps de 

setmana o una multa d'un a dos mesos. 



La reforma de Codi Penal que reclamarà el Parlament incorpora com a delicte 

no només el fet d'organitzar baralles de gossos, sinó també participar-hi o 

col·laborar-hi, amb sancions "proporcionades" en cada cas. 



ANEXO V: DECRET 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els mètodes 

d'eutanàsia per als animals de companyia que s'han de sacrificar. 

Article 1  
Objecte  
 
És objecte d’aquest Decret la regulació dels mètodes d’eutanàsia per utilitzar en els 
animals de companyia que cal sacrificar, amb la finalitat d’evitar-los sofriment i que 
tinguin una pèrdua de consciència immediata.  
 
Article 2  
Definicions  
 
Als efectes d’aquest Decret s’entén per: 
 
a) Eutanàsia: acte pel qual es provoca la mort d’una manera plàcida, sense dolor, 
temor ni ansietat.  

b) Consciència: estat de coneixement d’un animal normal, en què pot percebre 
estímuls del seu àmbit extern i pot respondre amb la conducta normal d’un individu 
despert.  

c) Inconsciència: insensibilitat als estímuls externs, com s’esperaria en el coma 
profund i durant l’anestèsia general.  

d) Anestèsia: falta de sensibilitat de tot o part de l’organisme; absència de 
sensació; estat d’insensibilitat reversible en què l’animal, en aquest cas, no 
reacciona a estímuls externs. 

e) Sedació: estat de calma caracteritzat per una lleu depressió del sistema nerviós 
central i indiferència al medi; l’animal, en aquest cas, pot reaccionar a estímuls 
externs.  

f) Patiment físic: estat en el qual existeix dolor, entès com l’experiència sensorial 
aversiva que produeix accions motores protectores, donant com a resultat 
l’aprenentatge per evitar-lo, i que pot modificar trets de conducta específics 
d’espècie, incloent-hi la conducta social.  

g) Patiment psíquic: estat en el qual es produeixen signes d’ansietat i temor, com 
són vocalitzacions d’angoixa, lluita, intents de fuga, agressions defensives o 
redirigides, respostes de paralització/immobilització, salivació, panteix, micció, 
defecació, buidament dels sacs anals, dilatació de pupil·les, taquicàrdia i/o 
contraccions reflexes de la musculatura esquelètica que originen tremolor, tremor i 
altres espasmes musculars.  
 
Article 3  
Mètodes d’eutanàsia acceptats  
3.1 Per tal d’evitar-los patiment físic i psíquic, el sacrifici dels animals de companyia 
només podrà realitzar-se amb la prèvia sedació profunda o anestèsia general i 
mitjançant els productes i vies següents, a les dosis establertes per criteri 
facultatiu:  
 
Pentobarbital sòdic, per via intravenosa.  
Tiopental sòdic, per via intravenosa.  
Embutramida/mebezoni iodur/tetracaïna clorhidrat, per via intravenosa.  
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Secobarbital/dibucaïna, per via intravenosa.  
 
3.2 En el cas dels animals de companyia neonats, o en els animals en què, pel seu 
estat de deshidratació, hipovolèmia o shock, l’aplicació per via intravenosa dels 
productes inclosos al punt anterior no sigui físicament possible, s’acceptarà 
l’administració, prèvia anestèsia general dels animals, de pentobarbital sòdic o 
tiopental sòdic per via intraperitoneal o intracardiaca.  
 
3.3 La sedació dels animals de companyia s’haurà de realitzar mitjançant els 
productes i vies següents, a les dosis establertes per criteri facultatiu: 
 
Xilazina, per via intramuscular o subcutània.  
Medetomidina, per via intramuscular o subcutània.  
Tiletamina-zolacepam, per via intramuscular o intravenosa.  
Fenotiazines, per via intramuscular, subcutània o oral.  
Propionil-promazina, per via intramuscular, subcutània o intravenosa.  
Clorhidrat de ketamina, per via intramuscular, subcutània o intravenosa.  
3.4 Davant la possibilitat que es produeixi risc de danys a les persones, als béns o 
al medi natural en general, i sempre i quan els mètodes d’immobilitzacions a 
distància no siguin possibles, es podrà autoritzar l’ús del tret com a mètode de 
sacrifici.  
 
3.5 Quéden prohibides les batudes d’animals de companyia assilvestrats quan no 
s’hagin assajat altres procediments no violents per resoldre la situació.  
 
3.6 L’acte de l’eutanàsia haurà de ser realitzat per un veterinari, i en una 
dependència amb condicions higienicosanitàries correctes i amb un ambient que no 
afavoreixi l’estrès dels animals. En els centres de recollida d’animals de companyia 
abandonats, aquesta dependència estarà separada de les gàbies.  
 
Article 4  
Mètodes d’eutanàsia prohibits  
Quéda expressament prohibida l’aplicació dels mètodes i productes per al sacrifici 
dels animals de companyia següents:  
 
Bala captiva.  
Descompressió.  
Decapitació.  
Ofegament.  
Estrangulació.  
Asfixia.  
Dislocació del coll.  
Exanguinació.  
Embòlia gasosa.  
Cop.  
Clorur potàssic.  
Monòxid de carboni.  
Diòxid de carboni.  
Metoxiflurano.  
Nitrogen.  
Protòxid de nitrogen.  
Tricloroetilè.  
Àcid cianhídric.  
Èter dietílic.  
Cloroform.  
Gas cianhídric. 
Ciclopropà.  
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Hidrat de cloral.  
Estricnina.  
Nicotina.  
Sulfat magnèsic.  
Agents bloquejants neuromusculars.  
 
Article 5  
De la confirmació de la mort  
Es consideren indicadors de la mort d’un animal de companyia els següents 
paràmetres, quan es donen simultàniament:  
 
Cessament de la respiració.  
Cessament del batec cardíac.  
Cessament de les funcions neurològiques centrals.  
 
Article 6  
Inspecció, vigilància i control  
6.1 Correspon al Departament de Medi Ambient, així com a les altres 
administracions competents, exercir les funcions d’inspecció, vigilància i control del 
compliment d’aquest Decret.  
 
6.2 Els agents de l’autoritat col·laboraran amb el Departament de Medi Ambient, 
així com amb les altres administracions competents, en el compliment del que 
estableix aquest Decret.  
 
6.3 Tots els centres de recollida d’animals de companyia abandonats portaran un 
llibre de registre on s’especificaran per a cada animal les dades següents: 
identificació de l’animal, data de l’eutanàsia, protocol farmacològic i vies utilitzades, 
i nom i número de col·legiat del veterinari que ha realitzat l’eutanàsia.  
 
6.4 Aquest llibre estarà a disposició del Departament de Medi Ambient, així com de 
les altres administracions competents, perquè el puguin examinar.  
 
Article 7  
Règim sancionador  
L’incompliment del que preveu aquest Decret serà sancionat d’acord amb el que 
estableix la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, sens perjudici de 
l’aplicació d’altres normatives sectorials que puguin ser d’aplicació.  
 
Disposició addicional  
Pel que fa als animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats 
científiques, és d’aplicació el que disposa l’article 15 de la Llei 5/1995, de 21 de 
juny.  
 
Disposicions finals  
1. S’habilita el conseller de Medi Ambient per modificar els mètodes d’eutanàsia 
acceptats i prohibits en funció de les novetats tècniques i científiques. 
 
2. Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
Barcelona, 24 de juliol de 2000 
Jordi Pujol  
President de la Generalitat de Catalunya  
 
Felip Puig i Godes  
Conseller de Medi Ambient  
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Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5503 – 11.11.200984398

Disposicions

RESOLUCIÓ
MAH/3115/2009, de 2 de novembre, per la qual s’amplia el termini de justiicació 
de les subvencions per a ens locals i societats mercantils de titularitat pública per 
facilitar l’aplicació de l’article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per a l’any 2009, previst 
a la Resolució MAH/900/2009, de 30 de març.

El punt 8 de la Resolució MAH/900/2009, de 30 de març, per la qual es convoquen 
subvencions per a ens locals i societats mercantils de titularitat pública per facilitar 
l’aplicació de l’article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, per a l’any 2009 (DOGC núm. 5356, de 
8.4.2009), estableix el 15 de novembre de 2009 com a data límit per a la justificació 
de les actuacions objecte de subvenció. Això implica que les actuacions han d’haver 
estat executades abans de la data indicada.

Atès que en la convocatòria de l’any 2009 ha estat impossible resoldre la con-
cessió de les subvencions amb l’antelació necessària a la data límit de justificació 
per permetre la realització i la justificació de les actuacions subvencionades dins 
el termini establert al punt 8 de la Resolució MAH/900/2009, de 30 de març, és 
necessari modificar el termini esmentat per a la justificació de les subvencions.

Atès que l’execució de les actuacions objecte de la subvenció s’ha d’haver realitzat 
durant els anys 2008 i 2009;

Atès tot el que s’ha exposat, a proposta de la Direcció General del Medi Natural, i 
d’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions,

RESOLC:

Ampliar el termini de justificació de les subvencions per a ens locals i societats 
mercantils de titularitat pública per facilitar l’aplicació de l’article 11.2 del Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 
15 d’abril, per a l’any 2009, previst a la Resolució MAH/900/2009, de 30 de març, 
que queda establert fins al 31 de març de 2010, inclòs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició da-
vant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d’un mes, a comptar 
de l’endemà de la seva publicació.

Barcelona, 2 de novembre de 2009

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(09.300.110)

*
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Andalucía 
 
 
• Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. (BOJA nº 

237, de 10 de diciembre de 2003). 
 
• Decreto 55/1998, de 10 de marzo, por el que se establecen los requisitos 

sanitarios aplicables al movimiento y transporte de ganado y otros animales 
vivos. (BOJA nº45 de 23 de abril de 1998). 

 
• Orden de 2 de mayo de 2001, por la que se dictan normas en relación con la 

expedición de determinados documentos sanitarios previstos en el Decreto 
55/1998, de 10 de marzo, por el que se establecen los requisitos sanitarios 
aplicables al movimiento y transporte de ganado y otros animales vivos y se 
adaptan determinados Anexos del mismo. ( B.O.J.A nº 59 de 24 de mayo de 
2001). 

 
• Decreto 133/2005, de 24 de mayo, de distribución de competencias 

establecidas en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los 
animales, entre las Consejerías de Gobernación y de Agricultura y Pesca (BOJA 
nº 111, 9 junio 2005). 

 
• ORDEN de 9 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones para las inversiones no productivas en 
parcelas agrícolas y ganaderas y de fomento al bienestar animal en 
explotaciones ganaderas, y se efectúa su convocatoria para 2009, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. (BOJA 119,  22 
junio) 

 
Animales de compañía y animales potencialmente peligrosos 
 
• DECRETO 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los 

registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. (BOJA 77, 21 de abril 2005). 

 
• DECRETO 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
(BOJA 47, de 7 de marzo) 
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Aragón  
 
• Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección  animal, de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. (B.O.A. nº 35, de 26 de marzo). 
 
• Decreto 187/2008, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Comité Consultivo 
para la Protección y Bienestar Animal y de la declaración de las asociaciones de 
protección y defensa de los animales, como entidades colaboradoras de la 
Administración. BOA 6 de octubre). 

 
• DECRETO 239/2008, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se establecen las normas de homologación de los cursos de formación y las de 
acreditación de las entidades de formación, de los cuidadores y manipuladores 
de animales, de los adiestradores de los animales de compañía y de los 
animales potencialmente peligrosos. (BOA 24 de diciembre). 
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Principado de Asturias 
 
 
• Decreto 115/2002, de 5 de septiembre, por el que se regula el movimiento 

pecuario en el ámbito territorial del Principado de Asturias. (BOPA de 20 de 
octubre de 2002).(Regula el registro de transportistas de animales en art. 11, 
12, 13). 

 
• Ley 13/2002, del Principado de Asturias, de 23 de diciembre, de Tenencia, 

Protección y Derechos de los Animales. (BOPA del 31 de diciembre de 2002). 
 

• Rectificación de errores habidos en la publicación del texto de la Ley 
13/2002 (BOPA de 1 de marzo de 2003). 

 
• Resolución de 30 de abril de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, 

por la que se establece la homologación de cursos y la acreditación de 
formación en materia de bienestar animal (BOPA 19 de mayo de 2007). 

 
•  Corr err BOPA 7.6.2007 p.10937. 
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Illes Balears 
 
• Ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de los Animales que viven en el entorno 

humano.(Boletín Oficial del Estado nº 145, de 17 de junio de 1.992). 
 
• Decreto 56/1994, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para el 

Desarrollo y aplicación de la Ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de los 
Animales que viven en el entorno humano.(B.O.I.B nº 65, de 28 de mayo de 
1.994). 

 
• Decreto 98/2006, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 56/1994, 

de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y aplicación 
de la Ley 1/1992, de 8 de abril, de Protección de los Animales que viven en el 
entorno humano. (BOIB nº 172, de 5 de diciembre) 

 
• Orden del Conseller d'Agricultura i Pesca de 19 de diciembre de 1.994, por la 

que se regula el Registro de Asociaciones de Protección y Defensa de los 
Animales.  (B.O.I.B nº 157, de 24 de diciembre de 1.994). 

 
• Orden del Conseller de Agricultura, Comercio e Industria, de 10 de julio de 

1.996, por la que se fijan las condiciones de los habitáculos para el transporte y 
permanencia en ferias y mercados de los volátiles y roedores destinados a 
abastecimiento. (B.O.I.B nº 93, de 25 de julio de 1.996). 

 
• Orden de 1 de diciembre de 2000 de la Consellera de Sanidad y Consumo por 

la que se establecen las normas para el control sanitario del sacrificio de 
animales de la especie porcina destinados al consumo privado. (B.O.C.A.I.B de 
12 de diciembre). 

 
• Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las 

Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de noviembre de 2006, por la que se convocan, 
mediante el procedimiento anticipado de gasto, las ayudas para las inversiones 
en materia de bienestar y sanidad animal y del medio ambiente en las 
explotaciones ganaderas de ganado bovino de las Illes Balears, 
correspondientes al ejercicio 2007. (BOIB nº 168, de 28 de noviembre). 

 
 Resolución de Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las 
 IllesBalears (FOGAIBA), de 20 de abril de 2007, por la que se incrementan las 
 ayudas. BOIB 63, de 24.04.2007. 
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Canarias 
 
• Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales domésticos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CAN. nº 62, de 13 de mayo de 1.991). 
 
• Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los animales y se desarrollan otros 
aspectos relacionados con los mismos. (B.O.CAN nº 62, de 19 de mayo de 
1.995).(En el capítulo II.art 32 crea el registro de vehículos de transporte de 
animales). 

 

• Orden de 29 de diciembre de 1.995, por la que se regula el funcionamiento del 
registro de asociaciones colaboradoras para la defensa y protección de 
animales de compañía de Canarias. (B.O.CAN nº 9, de 19 de enero de 1.996). 

 
• ORDEN de 31 de enero de 2008, por la que se convocan para el año 2008, las 

subvenciones destinadas a la organización de actuaciones de formación para el 
sector ganadero. (BOC 9 de mayo) 

 
• Modificada por Orden 29 de abril. (BOC 9 de mayo) 

 
 
• Decreto 24/2009, de 3 de marzo, por el que se regula el procedimiento de 

autorización de transportistas, medios de transporte y contenedores de 
animales vivos en la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea su registro. 
(BOC 47, de 10 de marzo). 

 
• Modificado por Decreto 134/2009, de 20 de octubre. BOC 29 octubre. 
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Cantabria 
 
• Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales.(B.O.C  nº 63, 

de 27 de marzo de 1.992). 
 

• Ley 8/1997, de 30 de diciembre, de Modificación y Adaptación de determinados 
preceptos de la Ley de Cantabria 3/1.992, de 18 de marzo.(B.O.C. nº 260, de 30 de 
diciembre de 1.997). 

 
• Decreto 46/1992, de 30 de abril, de la Consejería de Agricultura y Pesca,  por el que se 

aprueba el Reglamento para la Protección de los Animales (B.O.C nº 104 de 25 de 
mayo de 1992). 

 
• Orden de 29 de abril, por la que se regula el Registro de Asociaciones de Protección y 

Defensa de los Animales y obtención del título de entidad colaboradora.(B.O.C nº 95 de 
12 (23) de mayo de 1.999). 

 
• Orden de 10 de diciembre de 2003, por la que se establecen normas para el control 

sanitario de cerdo doméstico sacrificado para consumo familiar. (BOC 248, de 26 de 
diciembre). 

 
• Orden DES/67/2008, de 26 de noviembre, por la que se regulan las bases de un 

régimen de ayudas para la mejora de recintos para la celebración de certámenes 
ganaderos, manejo del ganado y centros de recogida de animales de compañía 
abandonados y se convocan para el 2009. ( BOC 240 de 12 de diciembre) 

 
• Orden GAN/14/2007, de 15 de marzo, por la que se establecen los requisitos de 

homologación de los cursos en materia de bienestar animal y protección de los 
animales y expedición de certificados de competencia en materia de bienestar animal. ( 
BOC  nº 60, de 26 de marzo). 

 
• Orden GAN/40/2007, de 28 de junio, por la que se regula el Registro de Transportistas, 

Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos. (BOC  nº 135, de 12 de julio) 
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Castilla - La Mancha 
 
• Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales Domésticos de 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O.C.M. nº 1, de 2 de enero 
de 1.991). 

 
• Decreto 126/1992, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de Protección de los Animales 
Domésticos (D.O.C.M. nº 59, de 5 de agosto de 1992). 

 
• Orden de 21 de abril de 1997. Ayudas para la creación y mejora de los Centros 

de recogida de animales abandonados. (D.O.C.M nº 19, de 2 de mayo). 
 

• Resolución de 10-09-2000, de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se delegan competencias sancionadoras en materia de protección de 
animales domésticos. (DOCM de 6 de octubre de 2000). 

 
• Orden de 1 de agosto de 2001, de la Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente, por la que se establecen métodos de matanza de animales para la 
lucha contra las enfermedades (D.O.C.M. nº 89, de 10 de agosto de 2001). 

 
• Orden de 17-04-2004, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece 

un sistema obligatorio para la identificación, el marcaje y sacrificio en 
explotación, y recogida y eliminación higiénica de cadáveres de animales de las 
especies ovina y caprina, como consecuencia de la realización de programas de 
erradicación. (DOCM n78, 11.05.2004) 

 
• Orden de 05-04-2004, de la Consejería de Agricultura, por la que se regulan los 

cursos de formación de trabajadores en explotaciones de porcino. (DOCM nº 
88). 

 
• Orden de 10-07-2006, de la Consejería de Agricultura, por la que se regulan los 

cursos en materia de protección de los animales durante su transporte y en 
explotaciones avícolas de carne. (DOCM nº 155). 
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Castilla y León 
 
• Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de animales de compañía. (B.O.C y L 

nº 81, de 30 de abril de 1.997). 
 
• Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la 

Ley 5/1997, de 24 de Abril, de protección de los Animales de Compañía. (B.O.C 
y L nº 124, de 30 de junio de 1.999). 

 
• Ley 6/1994, de 9 de mayo, de Sanidad Animal, de Castilla y León. (BOC y L de 

27 de mayo de 1994). 
 

• Modificado por Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de 
las Actividades de Servicios en Castilla y León. (BOCyL de 26 dic) 

 
• Decreto 266/1998, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Sanidad Animal. Cap. VI. (B.O.C y L nº ) 
 

• Ley 14/2001 de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y 
Administrativas. Artículo 12: Modificación de la Ley 6/94 de Sanidad Animal. 
(Modifica el art. 55, tipificando faltas y sanciones en materia de protección animal 
de animales de renta). (BOC y L nº 252 de 31 de diciembre). 

 
• Orden AYG/565/2004, de 13 de abril, por la que se establecen las normas para 

la homologación de cursos de formación y para la expedición de certificado 
acreditativo en materia de bienestar animal. (BOCYL nº 77, de 26 de abril). 

 
• Orden AYG/1865/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden 

AYG/565/2004, de 13 de abril. 
 

• Orden AYG/1750/2009, de 31 de julio, por la que se modifica la  Orden 
AYG/565/2004, de 13 de abril, por la que se establecen las normas para la 
homologación de cursos de materia de Bienestar Animal y para la expedición de 
certificado acreditativo en materia de Bienestar Animal. Bocyl 31.8.2009). 

 
• Orden AYG/398/2006, de 9 de marzo, por la que se regula el Registro General 

de Transportistas y Medios de Transporte de ganado en Castilla y León y el 
Libro de Registro de transporte de ganado. (BOCYL nº 53). 

 
• Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas 

de la Comunidad de Castilla y León. (BOE 14 de noviembre). 
 
• Orden AYG/669/2009, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de las ayudas destinadas al fomento del bienestar 
animal. (Bocyl 26.3.2009). 
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Cataluña 
 
 
• Decreto 61/1994, de 22 de febrero, sobre regulación de las explotaciones ganaderas 

(DOGC nº 1878 de 24 de marzo de 1994). 
 
• Orden de 7 de abril de 1994, por la que se fijan normas de ordenación de las 

explotaciones porcinas, avícolas, cunícolas y bovinas (DOGC nº 1885 de 18 de abril de 
1994). 

 
• Decreto 268/2006, de 20 de junio, por el que se crean el Registro de transportistas y 

medios de transporte de animales vivos y el Registro de operadores de ganado, y se 
establecen sus normas de autorización, inscripción y funcionamiento. (DOGC nº 4660). 

 
• Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de 

la Ley de protección de los animales. (DOGC 5113, de 17 de abril). (Deroga Ley 
3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales y las modificaciones de esta ley 
efectuadas por el cap I de la Ley 12/2006, a la Ley 22/2003, y modificaciones 
efectuadas por el cap I de la Ley 12/2006 y al artículo 2.2 y las disposiciones 
adicionales de la Ley 12/2006, de 27 de julio) 

 
• Decreto 253/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan los cursos de formación 

en bienestar animal. DOGC 19.12.2008. 
 
Animales de compañía 
 
• Decreto 243/1994, de 13 de septiembre, por el que se establecen los requisitos que 

deben cumplir los Centros de recogida y refugio de animales de compañía 
abandonados. (D.O.G.C nº 1954 de 30 de septiembre de 1.994). 

 
• Decreto 328/1998, de 24 de diciembre, por el que se regula la identificación y Registro 

General de animales de compañía. (DOGC nº 2798 de 4 de enero de 1.999). 
 
• Decreto 6/1999 de 26 de enero, por el que se establecen las condiciones de 

mantenimiento de los animales de compañía. (DOGC nº 2817 de 1 de febrero de 
1.999). 

 
• Decreto 254/2000, de 24 de julio, por el que se establecen los métodos de eutanasia 

para los animales de compañía que se tienen que sacrificar. (DOGC de 3 de agosto de 
2000). 

 
• Orden MAH/202/2007, de 8 de junio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones para fomentar la protección de los animales 
de compañía y se abre la convocatoria para el año 2007 (DOGC núm. 4908, de 
20.6.2007). (Modificada por MAH/158/2009, de 30 de marzo (DOGC 8.4.2009).  
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Extremadura 
 
 
• Decreto  202/2001, de 18 de diciembre, por el que se establecen ayudas para 

mejoras  de  la  infraestructura de la sanidad y bienestar de los animales. 
(D.O.E. nº 146 de 22.12.2001, p 12556). 

 
• Decreto 214/2000 de 10 de octubre por el que se establecen las normas para el 

desarrollo de las campañas de sacrificio de cerdos para el consumo familiar. 
(DOE de 17 de octubre de 2000). 

 
• Decreto 163/2002, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 

202/2001, de 18 de diciembre, por el que se establecen ayudas para la mejora 
de infraestructura de la sanidad y bienestar de los animales. (D.O.E. de 14 de 
diciembre de 2002). 

 
• Ley 5/2002, de 23 de mayo,  de protección de los animales en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (DOE  nº 83 de 18 de julio de 2002). 
 

• Modificada por la Ley 7/2005, de 27 de diciembre. (DOE nº 150, de 31 de 
diciembre). 

 
• Decreto 193/2006, de 14 de noviembre, de protección del bienestar animal en 

matanzas de  animales de la especie porcina. (DOE 135, del 18 de noviembre). 
 
• Orden de 22 de marzo de 2007 por la que se dictan normas sobre el transporte 

de animales en garantía de su bienestar. (DOE nº 38, de 31 de marzo). 
 
• DECRETO 58/2008, de 28 de marzo, por el que se establece la normativa 

reguladora de la expedición de los carnés de aplicador/manipulador de 
plaguicidas de uso agrario y de los certificados de bienestar animal, así como el 
procedimiento de homologación de los programas formativos correspondientes. 
(DOE 65, de 4 de abril). 

 
• DECRETO 245/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la identificación, 

registro y pasaporte de determinados animales de compañía en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. DOE 4 dic 2009 
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Galicia  
 
• Ley 1/1993, de 13 de abril, de Protección de Animales Domésticos y Salvajes 

en Cautividad. (BOE nº 112, de 11 de mayo de 1.993). 
 
• Decreto 153/1998, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento que 

desarrolla la Ley 1/1993, de 13 de abril, de protección de los animales 
domésticos y salvajes en cautividad. (D.O.G nº 107, de 5 de junio de 1.998). 

 
• Orden de 28 de septiembre de 1.999, por la que se nombran vocales 

componentes del Consejo Gallego de protección de los animales domésticos y 
salvajes en cautividad. (D.O.G nº 198, de 13 de octubre de 1.999). 

 
• Decreto 60/2007, de 22 de marzo, por el que se regulan los cursos de formación 

en materia de bienestar animal, se establece el procedimiento de autorización 
de las entidades de formación y se crea el registro de éstas. (DOG nº 67, 4 
abril). (Corrección de errores DOG 110. 8.6.2007. p. 9823). 

 
• Orden de 6 de julio de 2009 por la que se establecen ayudas para el fomento de 

actuaciones destinadas a la protección y bienestar de los animales domésticos 
realizadas por asociaciones protectoras de animales domésticos.  (D.O.G nº 
141, 21 de julio)
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Comunidad de Madrid 
 
• Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos de la 

Comunidad Autónoma de Madrid.(BOE nº 53 de 2 de febrero de 1.990). 
• Ley 1/2000 de 11 de febrero, por la que se modifica la Ley 1/1990. (BOCAM 41, de 

18 de febrero). 
 
• Decreto 44/1991, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Protección de Animales Domésticos de 1 de febrero de 1.990. (BOCM nº 145 de 
20 de junio de 1.991). 

 
• Orden 162/2000, de 26 de diciembre, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 

crea el Consejo de Protección y Bienestar Animal de la Comunidad de Madrid. (BOCM 
nº 29, de 4 de febrero de 2.000). 

 
• Modificada por: Orden 2244/2000 de 8 de junio (BOCM nº 144, de 19 de junio). 

 
• Orden 1012/2006, de 6 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica, por al que se regula la concesión de ayudas a la protección del medio 
ambiente en conexión con la economía agraria y mejora del bienestar de los animales 
en zonas rurales de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el FEOGA garantía, y 
se aprueba la convocatoria para el año 2006, (BOCM nº 99). 

 
• Orden 83/2006, de 11 de enero, que regula determinadas ayudas destinadas a 

fomentar la Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de 
Madrid.(BOCM 30 1 2006). 

 
• Orden 2327/2008, de 31 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para 

el año 2009. BOCM 26 de febrero. 
 
 
• Decreto 176/1997, de 18 de diciembre, por el que se regula el Registro de Actividades 

Económico Pecuarias de la Comunidad de Madrid 
 
• Orden 8491/1998, de 30 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 

que se crea el Registro de Establecimientos para la equitación en aplicación del 
Decreto 176/1997, de 18 de diciembre, por el que se crea el Registro de Actividades 
Económico Pecuarias de la Comunidad de Madrid, y el Registro Oficial de équidos. 
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Región de Murcia  
 
 
• Ley 10/1990, de 27 de agosto, de Protección y Defensa de los Animales de 

Compañía, de la Comunidad Autónoma de Murcia. (B.O.R.M. nº 225, de 29 de 
septiembre de 1.990). 

 
• Orden de 26 de noviembre de 2001 de la Consejería de Agricultura, Agua y 

Medio Ambiente, por la que se regulan las homologaciones de acciones 
formativas en materia agroalimentaria, medioambiental y de la pesca. (B.O.R.M. 
nº 280, de 3 de diciembre de 2001). 

 
• Orden de 30 de julio de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que 

se establecen los criterios que se van a aplicar para llevar a cabo el control de 
la condicionalidad en los ámbitos de “Medio Ambiente”, de la “Salud Pública, 
Zoosanidad y Fitosanidad”, así como de las “buenas condiciones agrarias y 
medio ambientales” y “bienestar animal” que deberán cumplir los productores 
que reciban ayudas directas de la política agraria común y beneficiarios de 
determinadas ayudas de desarrollorural en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para la campaña 2009 y se establece el 
sistema de cálculo para la reducción o exclusión de las mismas.  (BORM nº 
178).
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Comunidad Foral de Navarra 
 
• Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de Protección de los Animales. (BON nº 70, 

de 13 de junio de 1.994). 
 
• Decreto Foral 225/1994, de 14 de noviembre, por el que se regula el 

procedimiento sancionador en desarrollo de la Ley Foral 7/1994, de 31 de 
mayo, de Protección de los Animales. (BON nº145, de 2 de diciembre de 1.994). 

 
• Orden Foral de 17 de julio de 2000, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, por la que se recopilan las normas mínimas de la Comunidad 
Europea relativas al bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas. 
(BON de 8 de septiembre de 2000). 

 
• Orden Foral de 20 de noviembre de 2000, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, por la que se crea el Registro de Transportistas que 
se dedican al transporte intracomunitario de animales vivos. (BON de 22 de 
diciembre de 2000). 

 
• Orden Foral de 30 de abril de 2001, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, por la que se crea, en el Registro de Vehículos de Transporte de 
Animales, la Sección de Gestores de Recogida y Traslado de MER y de 
Cadáveres de animales. (BON del 16 de mayo de 2001). 

 
• Decreto Foral 200/2002 de 16 de septiembre, por el que se establecen las 

competencias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en 
materia de infracciones y sanciones sobre protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas y durante el transporte. (BON nº 126, del 18 de 
octubre de 2002). 

 
• ORDEN FORAL 70/2009, de 18 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas que regirán la 
concesión de ayudas a las inversiones que ocasionen costes suplementarios 
relacionados con la protección y la mejora del medio ambiente, y la mejora de 
las condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas o el bienestar de los 
animales, y se aprueba la convocatoria de ayudas para el año 2009. Boletín 
Oficial de Navarra Número 28 de 6 de marzo de 2009. 
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País Vasco 
 
• Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales. (B.O.P.V. nº 220, 

de 15 de noviembre de 1.993). 
 
• Decreto 454/1994, de 22 de noviembre, sobre protección de animales en el 

momento de su sacrificio o matanza en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. (B.O.P.V.nº 5, de 20 de marzo de 1.995). 

 
• Decreto Foral del Consejo de Diputados 57/98, de 2 de junio, por la que se 

regula la tenencia, explotación y transporte de cérvidos en cautividad. (B.O.P.V. 
nº 73, de 29 de junio de 1.998). 
 

• Decreto 218/2000, de 7 de noviembre, por el que se dictan normas sanitarias en 
relación con el sacrificio de animales para las necesidades personales del 
criador. (BOPV del 24 de noviembre de 2000). 

 
• Decreto Foral de la Diputación Foral 7/2006, de 31 de enero, por el que se 

establecen normas en materia de sanidad y bienestar animal para las pruebas 
de deporte rural. (BOB 30. del 13.2.2007). 

 
• Decreto Foral de la Diputación Foral 40/2007, de 13 de marzo, por el que se 

modifica el Decreto Foral 7/2006, de 31 de enero. 
 

• DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 129/2008, de 29 de julio, por 
el que se modifica el Decreto Foral 7/2006, de 31 de enero, por el que se 
establecen normas en materia de sanidad y bienestar animal para las pruebas de 
deporte rural. (BOB 154, de 13 de agosto). 

 
• ORDEN FORAL 3495/2009, de 30 de julio, por la que se desarrolla el Decreto Foral 

de la Diputación Foral 7/2006, de 31 de enero, por el que se establecen normas en 
materia de sanidad y bienestar animal para las pruebas de deporte rural. (B.O. 
VIZCAYA nº 153 de 13/08/2009). 

 
• ORDEN de 13 de noviembre de 2007, del Consejero de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, por la que se establece el formato del Libro de Registro de 
Transporte de Animales y del Carnet de Persona Cuidadora de Animales para 
transportistas y personas cuidadoras registradas en el País Vasco. (BOPV 242, 
de 18 de diciembre). 
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La Rioja 
 
• Ley 5/1995, de 22 de marzo, de Protección de los Animales. (B.O.R nº 39, de 1 

de abril de 1.995). 
 

• Ley 2/2000 de 31 de mayo, de modificación de la Ley 5/1995, de 22 de 
marzo, de protección de los animales. (B.O.R de 3 de junio de 2000). 

 
• Ley 7/2002, de 18 de octubre, de Sanidad Animal. (BOR 132, de 31 de octubre). 
 
• Orden 6/2001 de 8 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural, por la que se regula el registro de transportistas de animales 
vertebrados que radiquen en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.R nº 
19, de 13 de febrero de 2001). 

 
• Decreto 61/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de la Identificación de los Animales de Compañía (perros, gatos y 
hurones ). (BOR nº 157 de 9 de diciembre). 
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Comunidad Valenciana 
 
• Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los 

Animales de Compañía. (D.O.G.V nº 2307, de 11 de julio de 1.994). 
• Modificada varios art. por Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat. (DOGV 30.12.2009) 

 
• Orden de 14 de febrero de 1996, de la Consellería de Agricultura y Medio 

Ambiente, por la que se establecen normas zootécnicas y de documentación 
zoosanitaria para las explotaciones de bovino, porcino, equino, ovino, caprino, 
avícola, cunícola y apícola. Art. 10. (DOGV de 29 de abril de 1996). 

 
• Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se 

desarrolla la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de julio, sobre 
protección de animales de compañía. (D.O.G.V nº 2813, de 23 de agosto de 
1.996). 

 
 Decreto 83/2007, de 15 de junio, de modificación del Decreto 158/1996. 
 DOGV nº5537 de 19.6.2007. 
 
 
• Orden de 10 de marzo de 1.997, por la que se establecen ayudas a las 

asociaciones de protección y defensa de los animales. (D.O.G.V nº 2963, de 10 
de marzo de 1.997). 

 
• Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de Ganadería de la Comunidad 

Valenciana; incluye cuestiones de bienestar animal. DOGV 4.455, de 7 de 
marzo. 

 
• RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2009, de la Consellera de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, por la que se convocan las ayudas a las asociaciones de 
protección y defensa de los animales para el ejercicio 2009. . DOGV  19.2.2009. 
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	rativa al servei de les institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria MV-AUX-2007).
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	.
	RESOLUCIÓ
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	ANUNCI
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