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Peticionari: AJUNTAMENT DE VIC

Qui sotasigna, personal tècnic de l’Ajuntament de Vic

INFORMA

Antecedents 

Realitzo aquest informe a petició del Cap de Comunicació de l’Ajuntament de Vic, el qual em 
sol·licita que valori la petició realitzada a la  pàgina web change.org per part de la Sra. Laura 
Collell (membre d’ADRO) de “Vic. Per una ciutat amb fires sense animals” on es diu que 
l’Ajuntament està incompliment alguns des punts de l’article 5 de la llei (entenc que es 
refereix al Decret Legislatiu 2/2008). 

Base legal 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals.

Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altre concentracions 
d’animals vius a Catalunya.

Conclusions 

Segons s’exposa a la petició, l’Ajuntament de Vic està incomplint els següents punts:

1. Fer donació d’un animal com a premi, recompensa, gratificació o regal de 
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció 
onerosa d’animals. 

2. Exhibir-los de manera ambulant com a reclam
3. Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma de manera 

duradora el moviment que els és necessari.
4. Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, 

lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com 
psicològicament.
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A continuació valoraré el possible incompliment de cada un dels punts a les fires que 
organitza l’Ajuntament de Vic en els quals hi ha presència d’animals (LACTIUM, MERCAT DEL 
RAM, MERCAT MEDIEVAL i MERCAT DELS DISSABTES):

1. En cap d’aquests certàmens es realitzen donacions d’animals de cap tipus. Tots 
els animals que participen al Lactium i al Medieval tornen a les seves explotacions 
d’origen i en el cas del Mercat del Ram, part torna a la mateixa explotació 
d’origen i una altra part es subhasta dins d’una subhasta degudament legalitzada.
En el cas del mercat dels dissabtes, tampoc es fa cap donació, sinó que es tracta 
d’un mercat on es realitzen transaccions econòmiques.

2. Els animals d’aquestes fires no s’exhibeixen de forma ambulant ja que es troben 
dins d’una fira (legalitzades pel Departament d’Agricultura) i no s’utilitzen com a 
reclam. Simplement formen part de la fira.

3. Els animals allotjats en aquestes fires sempre que es pot s’ubiquen en corts de 
dimensions suficients perquè estiguin amples. Cal recordar que no hi ha 
normativa relativa a benestar que es pugui aplicar als certàmens i que especifiqui 
dimensions dels boxes/corts. 

4. Els animals d’aquestes fires es troben en ambients que tenen una qualitat 
ambiental correcta.

Recordar que prèviament a la celebració d’aquestes fires l’Ajuntament sempre sol·licita 
permís per a la celebració de les mateixes al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i aquests comproven que els certàmens compleixen les condicions exigides per 
la normativa vigent. 
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