
 

 
                                                                                                  

Amposta, 20 de juliol de 2022 

El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament d’Amposta, 

presenta per al seu debat al ple la següent moció: 

MOCIÓ PER CREAR UNA MESA DE BENESTAR ANIMAL PER A MILLORAR 
LES CONDICIONS DE VIDA DELS ANIMALS DE COMPANYIA    

La creixent preocupació de les societats desenvolupades per la protecció dels animals, 

sumat a la progressiva tendència dels habitants de la nostra ciutat a tenir, el que ja 

considerem com un “animal de família”, genera una major intervenció de les 

administracions públiques per establir les normatives i ordenances d’acord amb els 

principis de benestar animal, seguretat i convivència. 

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

protecció dels animals a Catalunya, contribueix i té com a finalitat regular i aconseguir 

el màxim de protecció i benestar, així com fomentar la tinença responsable dels 

animals de companyia. 

Malauradament, Espanya ocupa un dels primers llocs en abandonament animal. 

Segons dades de la Fundació Affinity del 2021, a Espanya s’abandonen 3 gossos i gats 

cada 5 minuts (https://www.fundacion-affinity.org/sites/default/files/white-paper-

abandono2021.pdf). Les protectores i associacions recullen un gos cada 5 minuts, 

essent més de 286.000 animals els recollits el passat any. D’aquests, 168.000 són 

gossos i 117.000 són gats. L’abandonament de gossos i gats requereix una major 

intervenció i cooperació per part dels agents implicats. 

A Amposta es va fer un pas endavant en matèria de protecció animal quan es va 

decidir per implantar el model de recollida d’animals abandonats o perduts del nostre 

municipi aprofitant les instal·lacions de la gossera municipal i gestionant-ho mitjançant 

l’Associació Engrescats de les Terres de l’Ebre, facilitant així una segona oportunitat 

per als animals abandonats. També s’han desenvolupat colònies de gats ferals 

mitjanament controlades pel mètode CES (Captura-Esterilització i solta) i alimentades 

per voluntaris/ies de la mateixa associació. 

Afortunadament, en els últims anys ha augmentat la sensibilitat cap a la situació de 

maltractament i abandonament que sofreixen els animals del nostre municipi. La 

responsabilitat dels animals que es troben en el nostre terme Municipal és de 

l’Ajuntament i aquest hauria de ser el principal interessat a reduir al màxim el nombre 

d’abandonaments. Per al bon funcionament d’un Ajuntament com a màxim òrgan 

local, és imprescindible ser un exemple per a la ciutadania, atenent els diferents 

àmbits que li competeixen, i entre ells, es troba el benestar animal. 
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És per tot això que, des del Grup Municipal Socialista instem a l'aprovació pel Ple de 

l’Ajuntament d’Amposta els següents ACORDS: 

1. Crear una Mesa de Benestar Animal integrada per experts en matèria de sanitat 

d’animals domèstics (veterinaris), Policia Local, Agents Rurals, membres dels 

grups polítics representats, Associació que gestiona la recollida d’animals 

abandonats del municipi (Engrescats) i altres ens que es poguessin considerar. 

Aquesta Mesa hauria de tenir les següents competències:  

 Creació de projectes referents a conscienciació ciutadana sobre 

l’obligatorietat de censar al seu animal de companyia. 

 Assignar un espai propi a la web de l’Ajuntament per incentivar 

l’adopció de gossos i gats. 

 Desenvolupar campanyes d’implantació de xip a gossos i gats, en 

col·laboració amb els centres veterinaris del municipi. 

 Establir un protocol de recollida de gossos i gats abandonats 

 Establir un protocol per a denunciar casos de maltractament animal. 

 Vetllar pel compliment de les ordenances sobre la tinença responsable 

dels animals. 

 
 
 
 
 

Angels Calleja Sansano 
Portaveu Socialistes d’Amposta 
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