
La Secció de Dret Animal de l’ICAT valora 
positivament l’ordenança de Protecció Animal 
 
 
Tarragona, 11 de novembre de 2016. La Secció de Dret Animal de l'l·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona (ICAT) valora 

positivament l'aprovació de la nova Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals. Més de 10 anys després de 

l'aprovació de la Ordenança de Convivència Ciutadana, Tarragona compta amb una normativa diferenciada i segregada de la resta de 

normes que regulaven aspectes com la brossa,la circulació o la publicitat.  El nou text implicarà un progrés en matèria de protecció 

dels drets dels animals a la ciutat de Tarragona, una eina normativa que permetrà actuar des del punt vista sancionador a tots 

aquells que abusin dels animals.  

 

La Secció agraeix la predisposició tant de l'anterior regidor de Salut Pública, Javier Villamayor, com de l'actual, Anna Santos, amb qui 

han mantingut reunions sobre polítiques públiques de protecció animal i l'assessorament en la Ordenança de Protecció Animal. Ara 

tot just fa un any la Secció va presentar un esborrany d'Ordenança de Protecció Animal als diferents grups municipals que van ser 

rebut molt positivament. «Ens satisfà que la majoria de propostes recollides en la nostra proposta s'han vist reflectides en la nova 

Ordenança», ha afirmat el president de la Secció, Jose Ferrándiz.  

  

La nova Ordenança suposa un gran avenç en la protecció dels animals a la nostra ciutat. Entre d'altres aspectes volem destacar la 

prohibició de la venda ambulant, la prohibició dels collarets d'estrangulament i descàrregues elèctriques, la possibilitat d'habilitar 

l'accés dels gossos a les platges, i la regulació de les colònies de gats urbans. La nova Ordenança implicarà una necessitat de formar 

específicament a la Guàrdia Urbana de Tarragona, que es la principal encarregada d'exercir la funció inspectora i vigilar pel 

compliment de la mateixa, així com la creació de protocols. En aquest sentit, i tal com es va posar de manifest en la Jornada sobre 

Dret Animal que es va dur a terme els passats 3 i 4 de novembre a l'ICAT, es fa necessària una coordinació entre els diferents cossos i 

forces de seguretat per tal que cap infracció o delicte contra els animals quedi impune. 

 

La participació de professionals del dret animal és cada vegada més freqüent a l'hora d'aprovar noves ordenances o dur a terme 

polítiques públiques de protecció animal. Actualment ja hi ha una vintena de Col·legis d'Advocats de tota Espanya que compten amb 

una Secció Comissió dedicada a la protecció dels drets dels animals. La de Tarragona va ser la tercera a tot l'Estat després de 

Barcelona (2002) i Balears (2012). La Secció promou la formació en matèria legislativa de protecció animal i l'aplicació de les normes 

en matèria proteccionista, en aquest sentit, assessoren en matèria legal a organismes i administracions interessades en millorar en 

aquest àmbit des del punt de vista de professionals del dret. 

  

 
Nota d’aclariment 

El comunicat de premsa que acabeu de rebre ha estat elaborat i tramés als mitjans per part de la Secció de Dret Animal de l'l·lustre Col·legi 
d'Advocats de Tarragona (ICAT). En tot cas representa únicament la opinió de la Secció i en cap cas ha de ser coincident amb la del Col·legi 
d'Advocats de Tarragona. La veu oficial d’aquesta corporació es manifesta a través de la seva Junta de Govern. 
 

 
 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’ICAT 
Telèfon: 977  21 23 60 
comunicacio@icatarragona.com 
www.icatarragona.com 
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