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MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA RELATIVA AL 
PROJECTE D’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS 

 

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de 
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb 
caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta 
pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Miravet per un termini de 20 dies, 
amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma i concretament sobre els següents punts: 

a) Antecedents 

b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

d) Els objectius de la norma. 

e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries. 

El compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el 
següent: 

a) ANTECENTS 

La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius, en 
general, i dels animals més propers a les persones, en particular, ha suscitat una 
intensa activitat normativa a Catalunya i a la resta de l’estat. Entre altres: 
 

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

• DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el 
Registre general d’animals de companyia. 

• LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos 

• DECRET 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos 

• Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos 
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• Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment 
perillosos 

 
 

b) PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INCIATIVA 

L’Ajuntament de Miravet no disposa de cap regulació específica de la tinença 
d’animals. Per tant, fins a la data, s’havia d’anar a la normativa general per 
resoldre els possibles conflictes. 

En ocasions, la manca de responsabilitat d’alguns propietaris d’animals 
provoquen problemes en la convivència veïnal. Per això, es vol redactar una 
ordenança que reguli les mesures que garanteixin una relació saludable dels 
animals amb les persones en l’aspecte higienicosanitari, i també una eficaç 
protecció dels animals, adequant el seu contingut a la vigent normativa en 
matèria de protecció dels animals a Catalunya.  

c) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

Cal aprovar una Ordenança reguladora per tal d’aglutinar i complementar la 
normativa que regula la tinença d’animals; garantint així, la transparència i la 
convivència veïnal. 
L’ordenança va dirigida a aconseguir també una tinença responsable dels 
animals i promoure el respecte pels seus drets.   
 

d) OBJECTIUS DE LA NORMA 

1. La regulació en tot el terme municipal de Miravet, del control i la tinença 
d’animals.  

2. L’assoliment del màxim nivell de protecció i benestar dels animals, afavorint 
una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica en la defensa i la 
preservació dels animals. 

3. La garantia d’una correcta convivència entre aquests i les persones, reduint 
al màxim les molèsties que es puguin ocasionar. 

4. Els beneficis que els animals aporten a les persones i a la societat en 
general, incideix en els aspectes relacionats amb les condicions de 
manteniment dels animals, la higiene i la salut pública i les mesures que 
afecten a la seguretat ciutadana. 
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e) POSSIBLES ACTUACIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO 
REGULATÒRIES 

Tot i que a la normativa sectorial relativa a la tinença d’animals (domèstics, de 
companyia, fauna salvatge, exòtics, de producció...) és àmplia i ja es regulen les 
obligacions dels propietaris i posseïdors d’animals, així com dels titulars d’activitats 
vinculades amb la tinença i / o utilització d’animals, es considera que una regulació més 
concreta i detallada de les obligacions i casuístiques particulars del municipi pot 
contribuir en un major compliment dels objectius detallats en l’apartat anterior, així com 
en l’observança de les competència municipal en aquesta matèria.  

 

Els veïns i associacions que ho considerin adient poden remetre les seves opinions o 
suggeriments a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de Miravet. 

 


