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 INFORME CONSULTA PRÈVIA
 
 Assumpte: consulta prèvia per tramitar l’aprovació de l’Ordenança Reguladora 
del control i la tinença d’animals domèstics
 
 Des d’aquest ajuntament s’està treballant en la redacció i 
l’Ordenança reguladora del 
regulant tots els aspectes rela
entre animals i persones per 
generar.  
 
 L’Ordenança regula 
d’animals exòtics (aus, rèptils, peixos i amfibis), 
pública, dels usats en pràctiques d’esport i de lleure (cavalls, colom
animals de renda destinats a consum alimentari o dels quals s’obté un aprofitament 
(aviram, bestiar porcí i oví, abelles). 
 
 D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a 
l’elaboració del projecte de reglament, s’haurà de substanciar una consulta pública 
prèvia, a través del portal web de l’administració competent, a través de la qual es 
recollirà l’opinió dels subjec
potencialment afectats per la futura norma
  

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 

 
Als efectes de donar compliment a aquesta obligació, s’emet el present informe 

per tal de que es pugui iniciar el tràmit de consulta prèvia: 
 

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR 
NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
 
 Són molts els criteris que han impulsat a la redacció i aprovació d’aquesta 
Ordenança, com l’augment de la sensibilitat social envers al respecte que mereixen els 
animals que conviuen amb les persones en el medi urbà, alguns successos que s’han 
produït en els darrers temps en matèria de seguretat, la regulació i 
animals sense propietari, o els canvis normatius en la matèria. 
 
 Amb aquesta ordenança es volen preservar els beneficis que els animals aporten 
a les persones, regular les condicions del seu benestar i assegurar els aspectes 
relacionats amb la seguretat i  la tranquil·litat dels ciutadans.   
  
 L’ordenança serà d’aplic
la llei de tinença d’animals potencialment perillosos i de la resta de normativa sectorial i 
dels respectius desplegaments reglamentaris. 
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consulta prèvia per tramitar l’aprovació de l’Ordenança Reguladora 
nença d’animals domèstics de Viladamat  

Des d’aquest ajuntament s’està treballant en la redacció i 
l’Ordenança reguladora del control i la tinença d’animals domèstics 
regulant tots els aspectes relacionats amb la seguretat, la salut pública i la convivència 
entre animals i persones per intentar reduir al màxim les molèsties que

L’Ordenança regula la tinença d’animals de companyia (gats, gossos i fures), 
animals exòtics (aus, rèptils, peixos i amfibis), d’animals de tracció i d’utilitat 

els usats en pràctiques d’esport i de lleure (cavalls, coloms, canaris) i 
animals de renda destinats a consum alimentari o dels quals s’obté un aprofitament 
(aviram, bestiar porcí i oví, abelles).  

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
ú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a 

l’elaboració del projecte de reglament, s’haurà de substanciar una consulta pública 
prèvia, a través del portal web de l’administració competent, a través de la qual es 
recollirà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma sobre els aspectes següents: 

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 
La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació 

norma 
Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 

Als efectes de donar compliment a aquesta obligació, s’emet el present informe 
per tal de que es pugui iniciar el tràmit de consulta prèvia:  

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA I 
NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

Són molts els criteris que han impulsat a la redacció i aprovació d’aquesta 
, com l’augment de la sensibilitat social envers al respecte que mereixen els 

animals que conviuen amb les persones en el medi urbà, alguns successos que s’han 
produït en els darrers temps en matèria de seguretat, la regulació i 

se propietari, o els canvis normatius en la matèria.  

Amb aquesta ordenança es volen preservar els beneficis que els animals aporten 
a les persones, regular les condicions del seu benestar i assegurar els aspectes 
relacionats amb la seguretat i  la tranquil·litat dels ciutadans.    

L’ordenança serà d’aplicació supletòria de la Llei de protecció dels animals, de 
la llei de tinença d’animals potencialment perillosos i de la resta de normativa sectorial i 
dels respectius desplegaments reglamentaris.  

consulta prèvia per tramitar l’aprovació de l’Ordenança Reguladora 

Des d’aquest ajuntament s’està treballant en la redacció i l’aprovació de 
control i la tinença d’animals domèstics a Viladamat, 
cionats amb la seguretat, la salut pública i la convivència 

reduir al màxim les molèsties que es puguin 

animals de companyia (gats, gossos i fures), 
animals de tracció i d’utilitat 

s, canaris) i dels 
animals de renda destinats a consum alimentari o dels quals s’obté un aprofitament 

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
ú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a 

l’elaboració del projecte de reglament, s’haurà de substanciar una consulta pública 
prèvia, a través del portal web de l’administració competent, a través de la qual es 

tes i de les organitzacions més representatives 

Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries  

Als efectes de donar compliment a aquesta obligació, s’emet el present informe 

AMB LA INICIATIVA I 

Són molts els criteris que han impulsat a la redacció i aprovació d’aquesta 
, com l’augment de la sensibilitat social envers al respecte que mereixen els 

animals que conviuen amb les persones en el medi urbà, alguns successos que s’han 
produït en els darrers temps en matèria de seguretat, la regulació i el control dels 

Amb aquesta ordenança es volen preservar els beneficis que els animals aporten 
a les persones, regular les condicions del seu benestar i assegurar els aspectes 

ació supletòria de la Llei de protecció dels animals, de 
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ELS OBJECTUS DE LA NORMA
 

Les circumstàncies anteriorment
ordenança municipal per regular la protecció i la tinença d’animals, adaptada a les 
necessitats actuals i a la normativa vigent, amb l’objectiu de millorar i garantir la 
convivència entre persones i animals a Vilad
de vida per a tots. 
 
 LES POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO 
REGULATÒRIES 
 
 Tot i que la normativa sectorial ja regul
ciutadania en relació a la tinença
més concreta i detallada pot ajudar a aconseguir que es millor
regulació adaptada a la problemàtica pròpia local pot aconseguir una millor gestió de la 
mateixa i una optimització de l
 
 
 El present informe previ restarà exposat a la pàgina web per termini de quinze 
dies per tal de que totes les persones interessades puguin aportar les propostes que 
considerin adients per incloure a l’ordenança municipal reguladora del
tinença d’animals domèstics
 

Viladamat, a tres de 
 
L’alcaldessa,   
Dolors Pons Sais 
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ELS OBJECTUS DE LA NORMA 

Les circumstàncies anteriorment detallades han motivat la redacció d’una 
ordenança municipal per regular la protecció i la tinença d’animals, adaptada a les 
necessitats actuals i a la normativa vigent, amb l’objectiu de millorar i garantir la 
convivència entre persones i animals a Viladamat, procurant el màxim nivell de qualitat 

LES POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO 

Tot i que la normativa sectorial ja regula les obligacions dels propietaris
ciutadania en relació a la tinença d’animals domèstics, es considera que una regulació 
més concreta i detallada pot ajudar a aconseguir que es millori la convivència. Una 
regulació adaptada a la problemàtica pròpia local pot aconseguir una millor gestió de la 
mateixa i una optimització de la solució.   

El present informe previ restarà exposat a la pàgina web per termini de quinze 
dies per tal de que totes les persones interessades puguin aportar les propostes que 
considerin adients per incloure a l’ordenança municipal reguladora del

animals domèstics.  

de març de dos mil vint-i-dos.  

      La secretària,
      Marta Claret Ramírez
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