
PROPUESTA:  

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN: SUBVENCIONAR EL 50% DEL COSTE DE 
ESTERILIZACIONES DE ANIMALES PARTICULARES 
 
Dada la gran problemática de abandono de animales y en especial de cachorros en 
nuestra localidad, proponemos una campaña de esterilización para animales de 
particulares. 
 









 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Exp. 910/2017 - Pressupostos Participatius 2018

INFORME DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Rebuda la vostra proposta amb NRE 1720 de 23/02/2018 referida a la “SUBVENCIÓ PER 
PART  DE  L’AJUNTAMENT  DEL  50%  DEL  COST  D’ESTERILITZACIÓ  D’ANIMALS 
DOMÈSTICS DE PARTICULARS”, i revisada la mateixa, li informe que ha sigut valorada com a 
NO viable, pels motius següents:

L’assumpció de les despeses que pot comportar la tinença d’un animal domèstic en un domicili  
particular (adquisició, vacunació, registre, xip, manteniment, cura, esterilització -en el seu cas- 
etc.), no formen part de les competències pròpies que la legislació, en concret, l’art. 25 de la 
Llei 7/85 de Bases de Règim Local, atribueix als municipis. De fet, tant per sentit comú com per  
imposició normativa de protecció dels animals, son competència pròpia o responsabilitat del  
particular propietari de l’animal en qüestió.

Tampoc  entraria  dins  de  les  possibilitats  de  ser  objecte  de  subvenció  per  part  de  les 
administracions públiques, considerant que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, en el seu article 2, estableix que l’objecte de les subvencions haurà de complir,  
entre altres, el següent requisit:

« Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de  
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública».

Finalitat  i  competència  pública  que  es  considera  que  sí  que  compleixen  les  campanyes 
d’esterilització d’animals abandonats o errants quan hi ha problemes d’excés d’animals sense 
propietari en les vies públiques, les quals es van desenvolupar en darreres anualitats. 

Pel contrari, per part de qui subscriu, es considera que la utilitat o interés és particular i no 
pública en el  cas d’animals que per sort, sí que tenen propietari,  a més de que el  cost de  
l’esterilització es semblant al  d’algunes vacunes, és a dir,  no és prohibitiu, i  en tot cas, és  
responsabilitat de qui ha decidit tenir un animal domèstic.

Tal com proposa la pròpia associació, i a títol particular, es considera que el camí ve per la via  
de l’educació i la conscienciació dels ciutadans.

Tot allò s’informa a requeriment de la Sra. Alcaldessa, sense perjudici d’altres informes millor  
fonamentats.

La Interventora
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