MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER TREBALLAR, CONFECCIONAR I
IMPLEMENTAR PROTOCOLS EN CASOS D'EMERGÈNCIA AMB ANIMALS IMPLICATS
Hi ha tot un plegat de casos on estan implicats animals, que no es resolen ràpidament ni de la
forma més adequada perquè no hi ha establert un mètode clar d'actuació.
Podem determinar dues tipologies d'acció segons l'abast d'afectació, situacions de risc que
poden repercutir:

1) A una zona, part o a la totalitat del terme municipal
2) A persones o a un grup reduït de persones
Les dues classificacions tenen accions i plans de rescat, evacuació i atenció pensades
exclusivament per a persones, obviant totalment els animals que s'hi poden veure afectats. Les
primeres emergències serien les recollides en plans com el DUPROCIM o el PAMEN i les
segones serien casos d'emergències individuals, i ambdues queden a criteri dels agents que els
atenen sense disposar d'un pla municipal que els guiï en aquest procés.
Per tant, ens trobem en tot un seguit de casos en què cal atendre i protegir a un o més animals
i en els que els cossos de seguretat implicats no tenen un pla preestablert.
Ens referim a rescats grupals en cas d'incendis, inundacions que afecten animals d'hípiques o
animals de granja, i a rescats puntuals com atropellaments de vianants acompanyats de gos,
accidents de vehicles en el terme municipal amb conductors acompanyats d'animals,
hospitalització d'emergència de veïnes amb animals a càrrec seu, ... Tot un seguit de casos
relacionats directament amb situacions urgents i atesos per serveis: mèdics, bombers, policia
local, agents rurals, mossos d'esquadra,...en els que cal tenir clars els passos a seguir per a
oferir la millor opció d'atenció també a aquests animals actualment desemparats.
La nostra ciutat té un contracte de recollida d'animals de companyia amb una empresa
privada, Última Llar o Fundació d'animals Camp de Tarragona, i segons aquest mateix
contracte té l'obligació de recollir animals abandonats o perduts. Trobem totalment oportú
que els casos d'emergències estiguin exclosos del contracte perquè mereixen un tractament
específic.
Creiem necessari establir uns protocols policials i de seguretat amb benestar animal, creant un
manual que contempli què fer en cada cas d'emergència on es pugui veure implicat un animal,
on cal establir:
-

un mètode d'actuació inicial o d'urgència,
un segon pas de rescat o captura i
un tercer pas de reubicació o entrega temporal
seguint en tot moment paràmetres de seguretat i benestar animal.

Hi ha propostes o projectes sobre el tema que podem compartir.
En el primer cas, les emergències que afecten el terme municipal, som coneixedores que
entitats animalistes* amb molta experiència, van elaborar el 2017 un pla de millora en la
resposta i van confeccionar un sistema segur en casos d'emergència que afectessin nuclis
zoològics: com hípiques, granges, protectores, refugis, ... el programa PIREA. Aquest programa
elabora el mètode, la prevenció, la protecció i, en darrer terme, la reubicació de tots els
animals si és necessari. Parlem de garantir el benestar animal, minimitzar en tot el possible el
cost en vides i també el cost econòmic produït per aquests desastres.

En el segon cas, emergències que afecten ciutadanes particulars, hi ha hagut propostes
puntuals en alguns municipis, però no hi ha disponible un manual que integri tota mena
d'actuacions.
Per tots aquests motius la CUP proposem al ple de l’Ajuntament:
PRIMER.- Crear una taula de treball amb entitats animalistes i cossos de seguretat i
emergències per valorar els procediments i elaborar protocols en casos d'emergència donant
la màxima garantia de benestar animal.
SEGON.- Encapçalar i dirigir aquesta taula de benestar animal en casos d'emergències.
TERCER.- Consensuar la formació necessària que caldrà impartir a aquests cossos assistencials
implicats i entitats animalistes col·laboradores per a dur a terme aquests serveis específics.
QUART.- Sumar-se al Programa PIREA i treballar per adaptar-lo al nostre terme municipal en
casos de desastres que afecten a tota mena de nuclis zoològics.
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