
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE
L’OBSERVATORI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D’acord amb la Declaració Universal dels Drets dels Animals és aprovada per la Unesco el 27 d’octubre de
1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, els animals són éssers vius sensibles que tenen uns
drets que l’espècie humana ha de respectar. Els animals de companyia són cada vegada més variats, i en
totes les legislacions modernes se’ls atorga la consideració de bé jurídic a protegir.

L’Ajuntament té el deure de protegir als animals, d’acord amb les normes i principis constitucionals vigents,
sense perjudici també del de vetllar per la seguretat de les persones i dels seus bens.

D’altra banda, és prioritari d’aquest govern municipal augmentar la protecció dels animals i augmentar la
convivència d’aquests amb les persones.

1. Abast i àmbit d’aquestes bases.

1.1.  Aquestes bases tenen com a objecte establir  els  principis  bàsics de funcionament de l’Observatori
Municipal de Protecció Animal d’Alcoi com a ògan consultiu i de participació social reconegut en el títol desè
de l’Ordenança Municipal de participació Ciutadana com a consell sectorial.
1.2.  Es proposa que el nom previst  per a aquest consell  sectorial  siga el de “Observatori  Municipal  de
Protecció i  Benestar Animal.
1.3.  Una vegada aprovades pel  Plenari  de l’Observatori  municipal  i  ratificades pel  Ple de l’Ajuntament,
aquestes bases tindran a tots els efectes la consideració de reglament de funcionament de l’òrgan, per la
qual cosa la seua modificació total o parcial haurà de subjectar-se a allò que s’indica més avall al punt 4.

2. Funcions de l’Observatori Municipal de Protecció i Benestar Animal.

a) Estudiar  i  analitzar  la  situació  en matèria de protecció  animal  al  municipi.  Actuar  com a òrgan
permanent de recollida de dades i anàlisi de la informació.

b) Canalitzar  totes les actuacions que siguen necessàries  cap a les diferents  àrees  Municipals  per
gestionar adequadament els assumptes que afecten aquesta matèria i decidir les línies d’actuacions
generals.

c) Promoure la col·laboració entre les persones i entitats vinculades a la protecció animal.
d) Avaluar i col·laborar en el desenvolupament de les polítiques i actuacions relacionades.
e) Conèixer i debatre les propostes que realitzen per a la protecció i el benestar animal.
f) Difondre els resultats dels estudis i anàlisis que es realitzen a l’Ajuntament.
g) Realitzar una memòria anual amb l’activitat i resultats derivats de l’observatori.



3. Objectius.

a) Fomentar el bon tracte als animals i al medi ambient on viuen.
b) Defendre, baix la legislació vigent, la protecció, defensa i benestar de la fauna del municipi d’Alcoi,

complint les lleis de protecció animal existents i els seus objectius.
c) Informar, conscienciar i difondre les idees de cura i protecció cap a la fauna del municipi d’Alcoi, de

manera que mobilitzen i impliquen a tots els sectors de la població des d’una perspectiva altruista.
d) Consensuar  un  instrument  de  recollida  d’informació  amb  metodologia,  tècniques  i  indicadors

adequats per exercir la finalitat de l’Observatori.
e) Elevar les propostes, suggerències i recomanacions en matèria de protecció animal i prevenció dels

maltractaments.
f) Fomentar el civisme i la convivència amb els animals del municipi. 

4. Composició de l’Observatori Municipal de Protecció i Benestar Animal.

4.1. Amb caràcter inicial i a proposta dels Departaments implicats formen part del Plenari de l’Observatori
Local els  següents membres (o persones en les quals deleguen)

- Un/a representant de cadascuna de les associacions veïnals d’Alcoi.
- Un/a representant de la Protectora d’animals i plantes d’Alcoi.
- Un/a Representant de l’Associació en defensa dels Animals d’Alcoi.
- Un/a representant del profesionals lliures Veterinaris del Municipi d’Alcoi.
- Un/a tècnic del Departament de Medi Ambient.
- Un/a tècnic del Departament de Sanitat.
- Un/a tècnic del Departament de Policia.
-Un/a representant de cadascun dels partits polítics amb representació municipal.
-Un/a tècnic del Departament de Protecció Civil.
-Un/a tècnic del Departament de Participació Ciutadana.

Podrà assistir amb veu però sin vot qualsevol persona experta en els temes que es tracten.

4.2. Podran formar-ne part de l’Observatori municipal altres persones, col·lectius o associacions ciutadanes
que justifiquen el seu interès en els temes que es tracten i que, prèvia sol·licitud, siguen admesos per la
majoria dels membres de l’Observatori, segons allò que s’indica al respecte al punt 5 d’aquestes Bases.

4.3. La participació en les reunions de l’Observatori tindrá carácter nominal,per raons d’operativitat i agilitat
de  funcionament,  cada  entitat,  organisme  o  associació  podrà  designar  com  a  representant  qualsevol
persona que considere oportuna en funció del tema a tractar o de qualsevol altre motiu.



5. Funcionament.

5.1 Les normes de funcionament de l’Observatori municipal per a la protecció i el benestar animal seran les
següents (fins a la formalització si és necessari d’un regalment intern aprovat pel ple municipal):

a) La presidència del Plenari recau en l'alcalde de l'Ajuntament d'Alcoi o membre de la Corporació en
qui delegue, com a vicepresident executiu i la vicepresidència segona correspondrà necessariament
a un representant del moviment ciutadà, mentre que la Secretaria serà assumida pel departament
de medi ambient.

b) En tot cas, es convocarà reunió de l’Observatori per part del Departament de Sanitat, una vegada al
trimestre. o quan siga convocat en reunió extraordinària, d'ofici o per petició raonada d'almenys un
terç dels membres. Les convocatòries es  realitzaran  amb  una  antelació  mínima  de  quinze dies
respecte a la data de la convocatòria, i inclouran l'explicitació de l'ordre del dia previst per a la
sessió.  

c) Un quart dels seus membres podrà demorar la seua celebració per més de deu dies des de la seua
sol·licitud.

d) Per a la validesa de la seua constitució es requerirà l’assitència de la majoria absoluta dels seus
membres, en primera convocatòria i almenys un terç dels mateixos en segona convocatòria al cap
de 10 minuts.

6. Vigència.

L’Observatori municipal per a la protecció i el benestar dels animals al municipi d’Alcoi, tindrà una vigència
indefinida. La seua extinció correspon a l’Ajuntament d’Alcoi, amb l’acord del Plenari de l’Observatori.

7. Règim jurídic.

a) Les iniciatives, propostes o suggerències arreplegades per l’Observatori municipal, és tractaran als
òrgans municipals que siguen competents i a les Administracions que puguen estar implicades si es
considera necessari.

b) Es podrà arribar a iniciatives, propostes o suggerències per a la protecció i el benestar animal i
aquestes es debatran i s’aprovarà el seu pas a tramitació per part de l’Ajuntament per a la seua
consecució sempre amb el vot de la majoria simple dels seus membres.

c) El que no és previst a aquest reglament, es regirà pel Reglament d’Organització, funcionament i
regiment jurídic de les entitats locals i normativa que puga ser d’aplicació.


