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La nova ordenança de tinença d'animals arriba amb l'objectiu de millorar la convivència
entre el veïnat
L'equip de govern portarà a aprovació al ple d'aquest dilluns
l'ordenança de tinença d'animals amb l'objectiu de millorar la
convivència entre el veïnat. Una de les principals novetats és
l'establiment de zones on en determinades hores els gossos
podran anar deslligats sempre que el titular els vigili. El
reglament també regula l'accés dels animals al transport
públic i als establiments de concurrència pública.

Ho explica el regidor de Medi Ambient, Joan Puigdomènech.
Joan Puigdomènech: És una ordenança que intenta aconseguir el benestar dels animals i les persones
que hi conviuen i que d'altra banda vol resoldre els conflictes que això pugui comportar.
A l'espai públic, l'Ajuntament estableix tres tipus de regulació per a gossos:
1. Espais tancats, on els gossos podran socialitzar-se i anar deslligats
2. Espais oberts, principalment parcs i jardins, amb horari limitat, on els gossos podran circular lliurement a
hores concretes sempre que el titular en tingui cura i vigili que no molesta la resta de veïns.
3. Espais oberts allunyats de la ciutat sense limitació d'horari on els gossos podran passejar sense corretja
sempre que no molestin els altres ciutadans.
El text també defineix els criteris per tenir cura de les colònies de gats ferals, que seran esterilitzats i censats.
A través de col·laboracions de voluntaris es procurarà l'alimentació dels animals.
El consistori permetrà l'ús de transport públic als animals si van amb corretja, siguin nets i educats, duguin el
xip identificador i estiguin censats a l'Ajuntament. El titular haurà de mostrar la documentació i l'acreditació
municipal al conductor.
L'ordenança també regula el nombre de gossos i gats que es poden tenir en funció de les característiques de
l'habitatge per garantir el seu benestar.
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