IPCENA. - Institució de Ponent per la Conservació i l'Estudi de la Natura - entitat degudament legalitzada
i inscrita en el Registre d'Associacions de Lleida amb el número 1312, i CIF núm. G25258393,
domiciliada a la Pl. dels Gramàtics, 2 baixos de Lleida (25002) en nom de la qual actua en Joan Vàzquez
en qualitat de Secretari General amb DNI núm. 78.067.092 i Albert Sater en qualitat de Membre i
Responsable Animalista amb DNI núm. 43.723.907-X. Tel. - Fax. 973263793. Correu-e:
ipcena@ipcena.org / fauna@ipcena.org

A l’atenció del Sr. Enric Mir, alcalde de les Borges Blanques,
IPCENA, organització ecologista de les comarques de Lleida té per objectiu la defensa del medi
ambient i aposta per projectes respectuosos amb un desenvolupament sostenible.
Atenen la urgència del fet que li denunciem us demanem que actueu en conseqüència.
Volem comunicar a l’ajuntament de les Borges Blanques i especialment al seu equip de govern
que de forma immediata anul·lin l’ordenança municipal reguladora de la tinença de gossos i
animals de companyia, o deixin sense efecte els articles que enumerarem de la mateixa per ser
contraris a la Llei 2/2008 de protecció dels animals a Catalunya.
Que l’esmentada ordenança municipal reguladora de la tinença de gossos i animals de
companyia de les Borges Blanques, va ser exposada al públic al BOP 31 de 4 de març i al
DOGC 5576 de 26 de febrer de 2010 per donar compliment en la tramitació de la mateixa.
1- Que tot i ser aprovada a l’any 2010, l’ordenança de forma errònia en el seu preàmbul es
refereix a la Llei 22/2003 com a llei de rang superior a la que es sotmet l’ordenança municipal,
en aquell moment la Llei 22/2003, ja s’havia modificat amb la Llei 2/2008 de protecció dels
animals a Catalunya, per tant cal afegir aquesta correcció i molt important.
Es a partir de la Llei 2/2008 de protecció dels animals a Catalunya, que s’introdueixen alguns
canvis substancials, com son la prohibició des d’aquell moment al sacrifici d’animals en els
centres d’acollida o protectores.
L’article 35 de l’ordenança reconeix que un animal pot ser sacrificat, això actualment tal i com
ho desenvolupa l’ordenança no es possible.
També l’article 30 de l’ordenança vigent, disposa (sic) “Que transcorregut el termini
reglamentari per recollir els animals, l’ajuntament podrà donar-los en adopció directament o
mitjançant entitat col·laboradora....o sacrificar-los...”. Aquest article pel que fa al sacrifici es
absolutament il·legal en l’actualitat.
La llei 2/2008 de protecció dels animals a Catalunya, també s’incompleix en els següents
articles. l'article 5 és molt clar, que que els centres d’acollida tinguin la seva declaració com a
nucli zoològic no es poden realitzar les següents accions:
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.

Article 11.2 Es prohibeix el sacrifici 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 (malaltía incurable.
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 responsabilitat 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.
Volem saber si el centre d’acollida de l’ajuntament es l’antic escorxador si aquest te les
condicions adequades segons la llei i si el personal que atent als animals te la qualificació i
formació que demana la normativa.
També demanem que l’ajuntament, ens faciliti un registre de tots els animals sacrificats des de
l’entrada en vigor de l’ordenança municipal, classificats per anys de sacrifici i per tipus
d’animals sacrificats.
En tot cas, demanem a l’ajuntament de les Borges que anul·li l’ordenança o deixi sense efecte
tots els articles que contradiuen l’actual llei de protecció dels animals, i tramiti de nou una nova
ordenança en tràmit d’urgència.
En compliment de les Lleis: 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, la 27/2006, de 18 de juliol, "per la qual es regulin els drets
d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi
ambient, us demanem que ens informeu el nostre escrit de requeriment i queixa.
Per altra part en base a la Llei la 30/92 de procediment administratiu, us demanem que ens
tingueu com a part interessada en aquest expedient a tots els efectes

Atentament,
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