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Ramiro Rodríguez suárez, deputado do grupo provinciar do BNG na Deputación deourense, ao abeiro da Lei da Administración Local de Galiza e demáis ;is;;s;;ó;s
CONCOTdANtCS PTESENtA A MOCIóN A RESPECTO DA SITUACION DA REDE DE CANCEIRASPROVINCIAIS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei 1/1993. do 13 de abril, de proteción dos animais domésticos e salvaxes e¡rcatividade. alzouse como resposta normativa diante da falta dunha lexislación actualizadae lntegradora sobre a proteción e, defensa dos animais que vrven na contoma humana.curo obxectivo fundamental era ¡larles,rnñ,r^ a "";,;^1:..^ 
'"" "u !v¡rru¡tid rruirr¿1rl¿

m í'i mas atenc i ón s r,;, #;_. Ji"'1,:', TJ'ffi ,'#"?::l#,:T' "ln:,:ilf i",:l *:obrigacións das persoas posuidoras, centros de r""otriau, au..g""r., ñ"r".10^ p*" 
"se'mantemento temporal, ao obxecto de garantir uns mirumos de bo trato animal. Est¿t

l.ili:i:l**" 
por ouÍa, a 4 de 2017 e o áecrero r S:¡l S9S nos aspectos que non regula

A noma galega define como.animais domesticos aqueles que se reproducen, convivencos humans e non son suscepuDles de ocupacon

o artigo.22 d'a lel 4/2017, del de outub.o, de proteción e benestar dos a'imais decompañía en Galiza' Recotida e acollida dos ánimais vagabundos e extraviado, sinuru,Os concellos recollerán os animais ,.lomésticos ,;;il;;; e extraviados quedeambulen polo seu termo municipal e albergaran'os en centros de recollida de animais.

A recollida dos animais abandonados é competencia dos concellos. Estes teñen a obrigadc recoller todos os animais domésti.or tnoi r" i*i,:."g*oo, p..o sr exóticos (paxarosornamentats. etc....), excluída a fáuna salvaxe_

A Rede Provincial de centros de acolrida foi creada para xestionar este servizo naqueles
::.i"...1t:: 

que delegan na.Deputación, por convenio,'esta 
"o_p"t"rr.ru. 

Na actualidade5on hX os concellos acollidos u esre convenlo.

os animais son reco'idos en orixe e trasladados a un dos centros de acollida. Nos casosen que é posibre a Ior:alización cro propietario (animais rexrstrados), a devolución f-aisecoa maior b¡cvidade. Noutro caso, os animais a"" Irgr"r"á., nun cenúo.

fo :",: d",qT lo1 aparece,se o propietario.no prazo legal, os animais pasan a serpropiedade da Rede provincial e a eitai dispoñilf", pura,.uu adopción.
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Máis hai varias cuestións que sendo competencia dos concellos, e da Deputación por
delegación, non se est¡án a flacer. A primeira é que na rede de canceiras so hai cans. o que
contravén a norna. A Deputación non recolle gatos. nin outro tipo de animais.

A segunda das cuestións é que o horario de atención das canceiras provinciais so é de luns
a veffes, en horario de mañá, o que resulta escasamente eficaz pois se o aviso de que hai
algún animal solto se produce de tarde ou nun festivo ou fin de semana, este deam'bulará
perdido e desorientado, co perigo que iso significa para o propio animal e para a
sesuridade viaria.

l.- que se cumpla en todo o seu contido, o disposto na norma galega (leilei 4/2017 , de 3
de outubro, de proteción e benestar dos animais de compañía en Gáliza)

2.- que se amplíen os horarios de atención ás canceiras, habilitando un horario de tarde e
de garda durante as fins de semana e festivos.

Por todo o anterior SOLICITAMOS

Suá rez

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

,8 de febrei

asdo.: Ramiro Rod


