EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE…………………………………………………………………………………..
Demano que en compliment de la llei de protecció animal es facin càrrec del................ trobat
en el seu terme municipal que els entrego en aquest moment.
D..............................................................amb DNI:.................................
Signatura
En..................................................a.............de..............de...............

Segell d’entrada de la sol·licitud:

En cas que es neguis a fer-se càrrec de l’animal demani que li escrigui aquí els motius indicant la
persona que ho diu, el seu càrrec i el seu número de DNI o d’agent.

Exigeixi que li facin una fotocòpia i se la segellin

PROTECCIÓ DELS ANIMALS
DECRET LEGISLATIU 2/2008, DE 15 D’ABRIL, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÒS DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ DELS ANIMALS
Article 16 Recollida d’animals
1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i
de controlar els animals salvatges urbans.
3.Els ajuntaments han de disposar d’instal·lacions de recollida d’animals abandonats o perduts adequades i amb
capacitat suficient per al municipi o convenir la realització d’aquest servei amb entitats supramunicipals o amb
altres municipis.
Article 17 Recuperació d’animals
1. L’Ajuntament o, si escau, l’entitat supramunicipal corresponent s’han de fer càrrec dels animals abandonats o
perduts fins que siguin recuperats, cedits o si escau, sacrificats segons el que estableix l’article 11.1.
2 .El termini per a recuperar un animals sense identificació és de vint dies. L’animal s’ha de lliurar amb la
identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.
3.Si l’animal porta identificació, l’ajuntament o si, escau, l’entitat supramunicipal corresponent ha d’avisar, per
mitjà de la notificació oportuna, la persona propietària o posseïdora, que té un termini de 20 dies per a recuperar-lo
i abonar prèviament totes les despeses originades. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o
posseïdora no ha recollit l’animal, aquest és considera abandonat i pot ésser cedit,acollit temporalment o adoptat,
efectes que ha d’haver estat advertits en la notificació esmentada.
Article 19 Captura de gossos i gats ensalvatgits

