
DENÚNCIA MOSSOS D’ESQUADRA 

Sr./Sra._____________________________________________________  major

d'edat,  amb  domicili  al  carrer/plaça_________________núm.__  a__________

(població,  província),  codi  postal_____________  amb  D.N.I/NIF___________  i

telèfon_______________________.

Per mitjà del present escrit, interposo una DENÚNCIA en base als següents FETS:

Possible incompliment per part de la Paeria de la seva pròpia ordenança de tinença i

benestar  animal  i  presumpta  comissió  de  diverses  infraccions  greus  al  Centre

d'Acolliment  d'Animals  de Companyia  (CAAC):  presumpte delicte  de maltractament

dels  animals  i  manteniment  d'aquests  sense  l'alimentació  necessària  o  en

instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic-sanitari, de benestar animal i

de seguretat. Actuacions que han portat al fet que -en els 5 anys analitzats- gairebé

una quarta part dels animals que han entrat a la gossera hagin mort:
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2013 262 108 83 71 41%
2014 281 98 119 64 35%
2015 399 111 177 110 28%
2016 362 88 163 97 24%
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331 37 177 103 11%
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s

todavía
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346 23 107 73 7%

Presumpte  INCOMPLIMENT  dels  articles 4.1.,  4.2.,  5.  d),  5.  l)  del  DECRET

LEGISLATIU 2/2008, DE 15 D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE

LA  LLEI  DE  PROTECCIÓ  DELS  ANIMALS.  Presumpte  INCOMPLIMENT  dels



articles  4.2,  5.c),  5.  m),  5.  n)  de  l'ORDENANÇA  MUNICIPAL  SOBRE  LA

PROTECCIÓ, LA TINENÇA I LA VENDA D'ANIMALS DE LA CIUTAT DE LLEIDA.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA: S'adjunta  en annex document recopilatori  de

dades,  fets  i  informe  veterinari  que  verifiquen  el  presumpte  incompliment  tant  de

l'ordenança com de la Llei. El document conté a més fotografies de l'estat dels animals

i de les condicions del CAAC.

Nom i signa del denunciant: 

Data



ANNEX 1.  Incompliment  per  part  de l'Ajuntament de l'ordenança de benestar

animal al Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia i del RDL 2/20018

La Paeria està incomplint l'ordenança de tinença i benestar animal i comet possibles

diverses infraccions greus en el Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia (Caac):

presumpte maltractament dels  animals i  manteniment  d'aquests sense l'alimentació

necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic-sanitari, de

benestar animal i de seguretat, unes actuacions que han portat al fet que -en els 5

anys analitzats- gairebé una quarta part dels animals que han entrat en la gossera

hagin mort1. 

Entenem que existeix un possible incompliment directe dels següents preceptes legals:

Articles 4.1., 4.2., 5. d), 5. l) del DECRET LEGISLATIU 2/2008, DE 15 D'ABRIL, PEL

QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS.

- 4.1: Les persones propietàries i les posseïdores d’animals han de mantenir-los

- en bones condicions higienico-sanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord

amb les característiques de cada espècie.

- 4.2: La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària

- bàsica per garantir-ne la salut. 

- 5.d):  Resten  prohibides  les  actuacions  següents  respecte  als  animals:

Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienico-sanitari,

de benestar i de seguretat de l’animal.

- 5.l): Resten prohibides les actuacions següents respecte als animals: Mantenir-

los lligats durant gran part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment

que els és necessari.

Articles 4.2, 5.c), 5. m), 5. n) de l'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓ,

LA TINENÇA I LA VENDA D'ANIMALS DE LA CIUTAT DE LLEIDA.

- 4.2:  Els  propietaris  i  posseïdors  d’animals  de  companyia  estan  obligats  a

mantenir-los  en  bones  condicions  higiènico-sanitàries,  a  proporcionar-los

1 Estudiats els 5 anys i mig de registres efectuats en el llibre de registre d'entrades
i sortides del propi Caac municipal (2013-2018) hem pogut constatar les següents
dades sobre un total de 1.981 animals (gossos i gats) que han entrat en el Centre
d'Atenció d'Animals de Companyia:

- 466 animals morts en la gossera municipal (23,5%) Gairebé tots els animals
que moren dins de les instal·lacions ho fan en el primer any en la gossera.
Només 4 gossos i un gat van sobreviure en ella més d'un any i mig.

- 822 animals adoptats per particulars o protectores (41,4%)
- 518 animals recuperats per l'amo o per protectores (26,1%)
- 169 animals (8,5%) que no tenen data de sortida al mes d'octubre de 2018

(quan es va fer l'estudi).



l’alimentació i les atencions pertinents, tant per al tractament de malalties com

per les condicions d’allotjament i a aplicar les mesures sanitàries preventives i

obligatòries que l’autoritat competent disposi.

- 5.c):  queda  expressament  prohibit  respecte  dels  animals:  Mantenir-los  en

instal·lacions indegudes des del punt de vistamhigiènico-sanitari, de benestar i

de seguretat de l’animal. 

- 5.m): Mantenir-los en instal·lacions inadequades o lligats durant la major part

del dia o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells. 

- 5.n):  Mantenir-los  en  locals  públics  o  privats  en  condicions  de  qualitat

ambiental,  lluminositat,  soroll  fums  i  similars  que  el  puguin  afectar  tant

físicament com psicològicament. 

Davant  la  no  resposta  de  l'alcalde  enfront  de  les  diferents  peticions  de  la  part

denunciant,  per  responsabilitat  i  complint  amb la tasca de supervisió  de l'acció de

govern  que té encomanada,  difonem el  diagnòstic  que hem fet  de forma conjunta

durant més d'un any amb voluntaris i entitats animalistes, que ens han aportat el seu

coneixement i informació referent a diversos casos de gossos recuperats del Caac.

A  continuació,  es  detallen  les  pràctiques  contràries  al  benestar  animal.  De  forma

rutinària es netegen les gàbies amb aigua a pressió amb els animals dins, deixant-los

mullats i provocant que, també a l'hivern, hagin de dormir en un sòl de ciment humit i

amb tolls, la qual cosa explicaria l'augment de la taxa de mortalitat d'animals durant els

mesos de més fred [Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia amb el sòl entollat

pel reg (març 2018)]



El contacte continuat al ciment mullat provoca llagues i ferides als gossos per tot el

cos, ferides en les potes i es llaguen i s’obren les bosses dels testicles en els mascles.

A més, molts gossos presenten ferides a les potes pel sòl abrasiu.

L'amuntegament amb tres animals o més en cada gàbia provoca baralles i molt sovint

la transmissió de malalties infeccioses.  Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia

(març 2018)



Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia (març 2018)

Les gàbies destinades a cadells, en concret gats, no són adequades per a aquests. És

fàcil observar com els cadells gat es queden atrapats entre les reixes.

Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia (març 2018)

Totes aquestes irregularitats que atempten contra el benestar i la cura dels animals es

materialitzen en concret en dos casos: el cas de Nuk i el cas de Jade. Al gener de

2018 una persona va visitar la gossera, va veure el Nuk en un estat lamentable i el va

voler  adoptar,  però li  van dir  que havien de passar  els  21 dies  que marca la  llei.



Insistint i previ pagament de taxes Nuk va poder ser adoptat però no va poder anar a

casa  perquè  abans  calia  esterilitzar-lo,  vacunar-lo  i  xipar-lo,  sense  concretar  data

exacta. El gos, en molt mal estat, seguia en una gàbia 16/18 sense manta (al gener) i

finalment el 12 de febrer va poder anar a la seva nova llar. «Quan el vaig agafar no em

podia creure el que tenia als meus braços, era un gos esquelètic, ple de merda, el pèl

no podia tenir més nusos, plens de ferides, un ull en mal estat i tremolant i espantat. El

van esterilitzar sense rasurar-lo, sense netejar-li la merda que tocava la ferida, no em

van donar una campana per a evitar que es toqués la ferida». Aquesta persona va

denunciar i va convocar a desenes de persones al fet que, com ella, enviessin queixa

en la bústia de la Paeria. Avui dia no ens consta que cap d'elles hagi rebut resposta. A

través de les xarxes socials, la família que inicialment tenia a Nuk el va identificar i el

va poder recuperar després d'explicar que els havien robat el gos del jardí.

Nuk al sortir del CAAC 

L'informe  del  veterinari  col·legiat  Núm.  L-

1197 conclou que Nuk presentava ferides en

les  4  extremitats,  signes  de  desnutrició  i

anèmia, i una lesió ulcerativa en un ull.



El cas del Nuk evidència un maltractament en la gossera però no és l'únic. Jade va

entrar al Caac al desembre de 2018. L'Associació de voluntaris del Centre d'Acolliment

d'Animals de Companyia (CAAC) va denunciar el mal estat de Jade per la humitat i el

fred, amb ferides en les potes i en la pell i amb pèrdua de pes i de cabell, sense que

ningú del  Caac fes res.  Finalment  l'entitat  animalista  el  va poder  rescatar  el  5  de

febrer. Un mes i mig al Caac van generar a Jade una deterioració que es veu en les

fotografies.

Jade quan va entrar en el Caac (desembre 2018)



Jade 1 mes i mig després d'estar en el Caac (febrer 2019)


