EDICTE
Aquest Ajuntament pretén aprovar el Reglament per al funcionament de la Mesa de
Benestar Animal, d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració,
i en compliment del que es disposa en l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), amb
caràcter previ a l’elaboració del Reglament, se substancia una consulta pública prèvia
per a recaptar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que
potencialment es puguen veure afectats per aquesta, sobre una sèrie d’aspectes com són
els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de
la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives
reguladores i no reguladores.
En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament per
al funcionament de la Mesa de Benestar Animal, la següent,
MEMÒRIA
a) Antecedents:
L’Ajuntament de l’Alcúdia per acord del Ple Municipal de data 25-02-2020, acordà
l’aprovació de l’adhesió a la Xarxa Valenciana per al Benestar dels Animals de
Companyia de la Comunitat Valenciana adoptant, entre altres, el compromís de
Constituir una Mesa de treball i participació sobre Benestar Animal.

Este reglament tindrà per finalitat regular el funcionament de la Mesa de Benestar
Animal, com un canal de participació i coordinació dels agents implicats en la matèria
de protecció i benestar dels animals de companyia i aconseguir una major eficiència en
el seu funcionament.
b) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:
Cada dia es mes evident la sensibilitat de la ciutadania davant el problemes de
maltractament i abandó de animals, així com el control de les colònies felines, o els
problemes de convivència entre la ciutadania i els tenidors d’animals de companyia.
La Mesa de Benestar animal com un òrgan sectorial, amb la participació de tots els
sectors implicats, ha de tindre un paper central en l’elaboració de propostes, per a donar
solució a estos i altres problemes relacionats amb el benestar animal i la convivència
ciutadana.
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Per acord del Ple Municipal de data 28-01-2020 s’havia acordat la creació d’una Mesa
de Benestar Animal Permanent, amb una composició y una sèrie de funcions
determinades.

c) Necessitat i oportunitat de la seua aprovació:
Resulta evident que la participació de tots els agents implicats en la preparació de
propostes serà una eina fonamental per a la intervenció municipal, per la qual cosa es
considera molt necessària l’aprovació del Reglament per al funcionament de la Mesa de
Benestar Animal com òrgan consultiu i de preparació de propostes, en relació amb
molts diversos temes relacionats amb el benestar dels animals de companyia.
d) Objectius del Reglament:
La Taula de Benestar Animal té per objectiu general articular i dinamitzar els recursos i
esforços disponibles a nivell municipal, mitjançant l’elevació de propostes i informes
sobre les actuacions necessàries, per tal d’aconseguir un major grau de protecció i
benestar dels animals de companyia que viuen a l’Alcúdia, així com facilitar i propiciar
una millora en la convivència ciutadana de persones i animals.
Igualment poden marcar-se una sèrie d’objectius específics com poden ser, entre altres:
1.- Promoure la creació de protocols i programes d’actuació a l’hora controlar colònies
de felines.
2.- Col·laborar amb l’Ajuntament en l’aplicació i possibles modificacions de
l'Ordenança Municipal de Protecció Animal.
3.- Promocionar l’adopció d’animals.
4.- Lluitar contra el maltractament i abandó d’animals.
5.- Motivar la inclusió del voluntariat en activitats de protecció animal.
6.- Promoure el sacrifici zero en el centre d'acollida d’animals.
7.- Promoure actuacions en centres educatius encaminades a l'educació de l'alumnat en
matèria de tinença responsable de mascotes.

Donada la naturalesa reguladora d’esta norma, no existeixen alternatives no regulatòries
als problemes que es pretenen abordar, no obstant, durant el termini d’informació
pública, es consideraran les possibles propostes sobre solucions alternatives que puguen
plantejar-se.
Durant el termini dels vint dies (art. 83.2 LPACAP) següents a la publicació del present
Edicte en el lloc web municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho
consideren, podran fer arribar les seues opinions a través de la següent bústia de correu
electrònic: activitats@lalcudia.com.
L’ALCALDE
DOCUMENT FIRMAT ELECTRONICAMENT EN LA DATA DEL MARGE.
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e) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores:

