
          

 

Benvolgut Sr. Arasa, 

En resposta al seu escrit de data 11 de maig on ens informava sobre la postura del seu consistori 

respecte la gestió de gats i gossos abandonats, volem fer referència al Decret Legislatiu 2/2008 

de protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya.  

Aquest decret te com a objecte establir les normes per a la protecció i el benestar dels animales 

que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, i com a finalitat assolir el màxim 

nivell de protecció i benestar dels animals i afavorir una conducta més cívica de la ciutadania en 

la defensa i preservació dels animals. 

Considerem molt important destacar diversos punts del Decret Legislatiu 2/2008,  normativa 

d’obligat compliment per a totes les administracions publiques de Catalunya: 

1- El gat te consideració d’animal de companyia (art.3 b) 

2- Es contempla com a prohibició no facilitar l’alimentació suficient als animals (art.5f) 

3- Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats (art.16) 

4- Es prohibeix els sacrifici dels animals de companyia (gats, gossos i fures) a les 

instal·lacions per al manteniment dels animals de companyia, i als nuclis zoològics en 

general, excepte per motius humanitaris i sanitaris que s’estableixen per via 

reglamentaria(Art.11.2) 

Vist que els animals abandonats són responsabilitat de l’ajuntament, que la llei prohibeix no 

facilitar l’alimentació que els és necessària, que és competència de l’ajuntament recollir i 

controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits, podem suposar que els primers que 

estarien incomplint la llei son vostès. En el seu escrit reconeix que el seu Ajuntament no 

esterilitza i tampoc alimenta els animals de companyia abandonats, i alhora no només no 

permeten sinó que també sancionen als ciutadans que, desinteressadament, fan aquesta tasca 

que els pertoca a vostès. Molts ajuntaments de Catalunya estan reconeixent la tasca d’aquestes 

persones con una tasca social, i prenent mesures per a coordinar i donar suport a les mateixes. 

Aquest ciutadans empàtics vers el patiment d’un animals no són el causants del problema, que 

ve donat per l’incivisme del que abandona impunement l’animal al carrer i per una manca de 

prevenció per part de l’administració responsable. Ens agradaria saber quantes campanyes de 

control d’identificació dels animals de companyia ha realitzat el seu ajuntament i els convidem 

a treballar en la problemàtica dels animals al carrer des de les arrels del problema. Des de FAADA 

tenim activa una campanya per promoure la esterilització i identificació dels animals de 

particulars –que evitaria en gran part l’abandonament i la cria incontrolada de gats i gossos-  i 

de la que vàrem fer arribar informació al seu ajuntament per si era del seu interès difondre entre 

els seus ciutadans. Encara esperem la seva resposta al respecte. 

Reiterem que el problema no l’estan ocasionant les persones que alimenten els animals que es 

troben al carrer sinó la inacció del seu consistori respecte el control de la natalitat dels mateixos. 



 

          

La retirada puntual de gats assilvestrat o colònies senceres està demostrat que no és la solució, 

ja que és provoca “ l’efecte buit” . Si traiem una colònia de gats, però seguim tenint un espai 

adequat per viure, els gats de territoris veïns es mouran cap allà i començarà un nou cicle de 

reproducció. Normalment, aquests gats no apareixen en aquesta colònia si estigués ocupada per 

suficients gats. 

El mètode CER (Captura, esterilització i retorn) implantat arreu de Catalunya està demostrat que 

és l’únic sistema eficaç. D’altres mètodes no només són més cars, sinó que no funcionen i el 

problema s’allarga en el temps. 

Així doncs, és fàcil d’entendre i de comprendre que per a controlar els gats s’han de realitzar 

esterilitzacions, que ens permeten: 

• Reduir el nombre de gats. 

• Evitar camades amb un futur incert  

• Evitar els riscos sanitaris. 

• Millorar el nivell de nutrició i salut dels gats que viuen als carrers i que implicarà un 

benefici en la qualitat de vida dels animals i de les persones 

• Respectar la vida dels animals  

 

Els recursos que destina el seu ajuntament per la tasca de controlar i recollir els animals 

abandonats, es pot considerar una tasca social que beneficia a tots els habitants del seu 

municipi. Resulta, per tant, demagògica la queixa dels recursos que destinen als animals vers les 

persones. Així mateix, davant la seva preocupació per a les persones necessitades del seu 

municipi, els convidem a reduir altres partides que es puguin estar destinant a festes, focs 

artificials, correbous etc..  

Des de FAADA estem a la seva disposició per assessorar-los i ajudar a trobar una solució ètica i 

eficaç que sigui un benefici per tots, animals, ciutadans i administració. 

Atentament, 

 

Eva Fornieles 

Fundació FAADA 

Tel: 936245538 ext.3 

Barcelona a 11 de maig de 2015 


