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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2019 REFERENT A MOCIÓ PER DECLARAR REUS CIUTAT
AMIGA DELS ÈQUIDS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al municipi de Reus es celebren festivitats a on participen cavalls (i altres èquids) a la cavalcada
dels Reis, Tres Tombs,... i altres esdeveniments. En els darrers anys, s’han produït morts de
cavalls en aquestes festivitats en diversos municipis de Catalunya (1/2) i la societat ha
reaccionat de forma contundent responent a la creixent demanda ciutadana que exigeix una
major protecció pels animals i el compliment de la legalitat.
Catalunya ha destacat per aprovar la primera Llei de protecció dels animals a tot l'Estat
espanyol a l’any 1988. Actualment, aquesta normativa la constitueix el Text refós de la llei de
protecció dels animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, la finalitat de la qual
és “assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, afavorint una responsabilitat
més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels
animals”, tenint en compte que “els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i
psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent
bàsicament les necessitats etològiques, li procuri el benestar”.
En l'articulat de la Llei, també es prohibeixen diverses accions i comportaments vers els
animals com: provocar-los sofriments o estats d'ansietat o por, sotmetre'ls a treballs
inadequats, mantenir-los en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll o similars
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que els pugui afectar físicament i psicològicament.
Sota els anteriors principis, l´article 6 de la Llei determina la prohibició genèrica d´utilitzar
animals vius en espectacles i altres activitats, si els ocasionen sofriment o poden ser objecte
de burles o tractaments antinaturals o si poden ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen.
Seguint aquesta trajectòria, Catalunya també es distingeix per haver legislat a favor dels
animals en el Codi Civil en el sentit d'abandonar la tradicional qualificació dels animals com a
coses i considerant-los que estan sota la protecció de les lleis (Llei 5/2006, de 10 de maig, del
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya).
ATÈS que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats etològiques,
procuri el seu benestar
ATÈS que tots els animals, tenen dret a ser respectats, no han de ser víctimes d’esforços
desmesurats, sotmetre'ls a treballs inadequats, ni han de ser subjectes a actes que els
impliquin patiment físic o psicològic o causar-los estats d’ansietat o de por.
ATÈS que els animals no es poden tenir en condicions de qualitat ambiental, lluminositat o
soroll que els pugui afectar físicament i psicològicament
ATÈS que el govern de Reus ha demostrat des de sempre i en els darrers anys, sense intenció
de millora ni canvi vers les males pràctiques establertes, ser incompetent per a garantir la
protecció i benestar animal:
•
Gossera contractada reiteradament amb un negatiu historial, essent un centre
denunciat i sense un control d’inspecció municipal continuat que garanteixi un mínim de
benestar animal.
•
Coloms controlats mitjançant l’extermini, sense voler introduir definitivament cap
control d’esterilització ni praxis preventiva d’una malaltia generalitzada que els provoca
amputacions greus a les potes.
•
Colònies de gats amb pressupost insuficient i sense projecte de millora (casetes,
menjadores,...)
•
Una ordenança de minsa o nul•la utilitat per a garantir un mínim benestar animal.
•
El govern no ha creat cap protocol ni donat formació al cos policial per a garantir el bon
tracte vers els animals per part de la Policia Local

1
https://www.elllobregat.com/noticia/13412/torrelles-de-llobregat/dues-personesferides-i-la-mort-dun-dels-cavalls-obliga-a-suspendre-els-tres-tombs-de-torrelles.html
2
https://www.naciodigital.
cat/noticia/146135/mort/cavall/marca/cavalcada/reis/terrassa/enc/debat
3
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre-reemissio/polemica-per-uncavall-de-tir-mort-a-barcelona/video/5545791/

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Per tot l’exposat:
La CUP proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS per punts:
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PRIMER.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a la utilització de cavalls i tot tipus
d’èquids en espectacles públics, exhibicions, tracció animal, como ara cavalcades i altres
esdeveniments i festivitats.
SEGON.- En cas de que el primer punt no s'aprovi, millorar, amb l’aprovació dels punts
següents, el control i benestar animal en “Els tres tombs”:
2.1.- Substituir la càrrega dels carruatges per “atrezzo” que elimini o minori substancialment el
pes que suporten aquests.
2.2.- Evitar les batucades, sorolls forts o bandes de música
2.3.- Garantir un tiratge mínim per eix de cada vehicle, per minimitzar l’esforç individual de
cada animal. Això dependrà dels eixos de cada vehicle i de l’estructura del mateix, així com les
rodes,...
2.4.- Calçar els èquids amb sabates de goma per evitar lesions a les potes i patinades o
caigudes per ser el terreny no adequat.
2.5.- No permetre la participació de genets joves i novells.
2.6.- Disposar d’aigua no molt freda l’inici, mentre esperen la sortida i quan acaben el
recorregut.
2.7.- Presencia de veterinaris, abans, durant i al finalitzar la ruta. Comprovar a la sortida i
arribada que els cavalls estiguin en el seu pes, amb cascos i pel en bon estat, sense ferides i
rascades per l’arnés o la cadira. Sense símptomes d’estrès : moviments nerviosos, sudoració o
salivació. Qualsevol d’aquestes patologies o incidència detectada ha de ser motiu per a retirar
l’animal de la ruta.
TERCER. Obrir un procés consultiu, en el que la Comissió Animalista de la CUP s’ofereix per a
participar, sense excloure altres entitats animalistes del territori, per a encarregar-se de les
següents funcions:
3.1.- Decidir les alternatives per mantenir la tradició de la/les festivitat/s sense èquids
3.2.- El destí dels animals que es deixessin d’utilitzar en aquesta activitat, garantint el seu
benestar i protecció, en el seu cas.
QUART.- Notificar aquest acord a la l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya,
a la Fundació per l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals, al GdT Animalista de la CUP
perquè ho publiqui per a fer-ne difusió. I notificar-ho també a les associacions animalistes més
destacades i sense ànim de lucre que actuïn en el nostre territori.

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de l’Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l’avís de dipòsit a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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