LCAT 1994\497 Legislación (Disposición Vigente a 4/7/2007)
Decreto 243/1994, de 13 septiembre

DEPARTAMENT AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
DO. Generalitat de Catalunya 30 septiembre 1994, núm. 1954, [pág. 6465];
ANIMALES. Requisitos de centros de recogida de animales de compañía abandonados
DECRET 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits que han de complir
els centres de recollida d'animals de companyia abandonats

Texto:

Article 1.
Queda definit com a centre de recollida d'animals de companyia abandonats qualsevol centre que estigui
declarat com a nucli zoològic pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i que disposi del personal
i instal×lacions adequades per a la recollida, el manteniment i el control temporal o transitori dels animals
de companyia abandonats.
Article 2.
2.1. Els centres de recollida d'animals de companyia abandonats hauran de disposar d'instal×lacions en
correctes condicions higiènico-sanitàries i de seguretat, d'acord amb l'espècie, la mida i el sexe dels
animals allotjats i de la capacitat d'acollida del centre, per tal d'assegurar-ne el bon funcionament.
2.2. Els esmentats centres, a més de complir els requisits que estableix l'Ordre de 28 de novembre de
1988 (LCAT 1988\438), de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya (DOGC núm. 1087),
comptaran amb un veterinari i disposaran d'una sala de tractaments, llatzeret o zona de quarantena,
subministrament d'aigua i corrent elèctric, fossa sèptica de cadàvers o incinerador, cuina i sistema de
disposició del rebuig, que haurà de complir la normativa mediambiental.
2.3. Un cop al mes, els centres de recollida d'animals de companyia abandonats, que siguin entitats
col×laboradores del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, comunicaran al Centre de Protecció
dels Animals el nombre d'animals que hi són presents, així com les altes i les baixes produïdes ja siguin
per cessió en adopció o per sacrifici, especificant el número d'identificació, el sexe, la raça i l'edat
aproximada de cadascun d'ells. La comunicació es realitzarà mitjançant models normalitzats.
Article 3.
3.1. Qualsevol animal de companyia que es trobi o sigui acollit en un centre dels regulats per aquest
Decret s'ha de sotmetre a una revisió veterinària i, a més, si es tracta d'un gos, a una prova específica de
control de leishmaniosi.
Els animals de nou ingrés, malalts o sospitosos de patir malaltia, es mantindran aïllats en un llatzeret
mentre no hagin passat la inspecció veterinària.
3.2. El control de leishmaniosi es farà per mitjà d'algun dels següents mètodes, juntament amb una punció
al moll de l'os:
IFI (Immuno Florescència Indirecta).
ELISA.
3.3. Un cop transcorregut el termini legal de 10 dies per recuperar l'animal, tots els gossos seropositius o

amb un diagnòstic clar de patir leishmaniosi seran sacrificats immediatament, excepte els que siguin
tractats amb garanties d'aïllament sanitari i sota control del veterinari del centre.
3.4. Els responsables i el veterinari del centre de recollida determinaran si l'animal, un cop superada la
revisió veterinària i en funció de les seves característiques comportamentals, és apte per ser donat en
adopció. En cas contrari, l'animal serà sacrificat.
3.5. Els animals que siguin sacrificats, ho seran mitjançant mètodes que impliquin el mínim patiment i
que provoquin una pèrdua de consciència immediata. A aquest efecte s'utilitzaran anestèsics en les dosis i
via adequades.
Article 4.
4.1. Els animals de companyia aptes per ser adoptats hauran de ser desparasitats, vacunats, esterilitzats i
identificats prèviament, per tal de garantir unes condicions sanitàries correctes.
4.2. En el moment de l'adopció, el lliurament d'un animal de companyia haurà d'anar acompanyat d'un
document de cessió on constin les dades del centre donant, les dades de l'animal, el compromís de la
persona que adopta l'animal de responsabilitzar-se de l'animal adoptat i les despeses de prevenció
sanitària, d'identificació i d'esterilització.
Article 5.
El veterinari de cada centre supervisarà i serà el responsable de les actuacions, les cures, els tractaments,
els controls sanitaris, els sacrificis i les esterilitzacions que es realitzin als animals, de les seves
condicions higiènico-sanitàries i les de les instal×lacions del centre, sens perjudici de les inspeccions que
puguin realitzar els veterinaris dels serveis veterinaris oficials.

