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Participa en la
nova ordenança
d’animals de
Girona

Fes sentir la teva veu!
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En els darrers mesos, des de l’Ajuntament de
Girona hem fet un debat amb entitats i ciutadania per posar al dia la normativa que
regula la tinença d’animals a la ciutat, el seu
benestar i la seva protecció i, alhora, posar les
eines per millorar també el civisme d’algunes
persones propietàries i la convivència amb la

Novetats
- Es podrà passejar els gossos per totes les places,
excepte dins d’espais de jocs infantils, parcs de salut o
esportius, o si ho indica la senyalització. Segons la
normativa anterior, més restrictiva, els gossos no es
podien acostar a menys de cinc metres d’aquests espais.
- Serà obligatori haver de portar embolcalls per
recollir els excrements. També, aigua per abocar
sobre els orins, quan l’animal orini en façanes, mobiliari urbà i voreres. L’incompliment d’aquesta mesura
es considera infracció lleu, amb multa de 100 €, que
podrà ser reduïda a 50 € si es fa el pagament voluntari anticipat.
- Si s’enxampa una persona que no recull els excrements o no aboca aigua sobre els orins (façanes,
mobiliari urbà i voreres), la infracció es considerarà
greu, amb multa de 751 €, que podrà ser de 375 € si es
fa el pagament voluntari anticipat.
- Caldrà acreditar l’esterilització dels gossos potencialment perillosos en qualsevol cas, excepte que
un informe veterinari desaconselli aquesta intervenció. Es volen evitar activitats de cria il·legal i el
creixent nombre d’animals d’aquest tipus que es
recullen perduts o abandonats.
- L’objectiu principal de gran part de les novetats és
garantir el benestar dels animals, per exemple,
establint el nombre màxim de gossos en un habitatge.

gent que no té gossos. El resultat d’aquest
procés és un text que s’aprovarà aviat, i que ara
entra en fase d’informació pública i al·legacions perquè tothom hi pugui dir la seva. Avui
tenim a Girona gairebé 3.500 gossos censats,
per això és important que entre tots col·laborem per tenir una ciutat millor.

Es manté
- Els gossos sempre s’hauran de passejar lligats, tret
excepte en els espais on està permès portar-los deslligats.
- No es podrà passejar els gossos en jardins on hi hagi
flors i plantes ornamentals, ja que en trepitjar-les es fan
malbé. Sí que els gossos podran trepitjar les zones
d’herba, excepte allà on s’especifiqui el contrari per
mitja de la senyalització.
- En el cas de gossos potencialment perillosos, es manté
l’obligació de disposar de la llicència per a la tinença i
conducció i del rebut de pagament de l’assegurança de
responsabilitat civil i portar-los a sobre. No es podran
passejar dos o més gossos potencialment perillosos
alhora.
- El rang de sancions en la nova normativa és el mateix
que en l’anterior, i s’incrementa el descompte del 30%
al 50% en cas de pagament anticipat. L’objectiu de
l’ordenança és conscienciar les persones propietàries de
les seves obligacions per al benestar dels animals i per
això, de forma general, s’aplicaran les sancions en la
franja més baixa. Tot i això, en els casos més extrems,
s’incrementaran gradualment.

Recordeu!
- A Girona hi ha quatre espais d’esbarjo tancats per a
gossos: al parc del Migdia, a la Devesa, a Mas Ramada
i a Mas Masó. La voluntat és fer-ne més perquè quedin
a prop de tots els barris i es començarà amb dues
instal·lacions més aquest 2020. Els nous espais per a
gossos seran més moderns, espaiosos i estaran més
equipats. Recorda que en aquests espais d’esbarjo els
gossos poden anar deslligats (excepte els que són
potencialment perillosos), però que és obligatori
recollir-ne els excrements igualment.
- La ciutat compta amb cinc itineraris canins que suposen
7 km de passeig compartit, a les hortes de Santa Eugènia,
a Sant Daniel i resseguint el curs dels rius Ter i l’Onyar. Els
gossos poden anar-hi deslligats, i també és obligat
recollir-ne els excrements.
- La taxa de tinença d’animals serveix per fer front al cost
del cens d’animals i el manteniment d’espais per a
gossos i itineraris canins, malgrat que no cobreix la
despesa que aquests serveis generen a la ciutat.

Digues-hi la teva!
Entra a participa.girona.cat/animals i fes les teves
propostes i consulta les dels altres ciutadans i
ciutadanes.
Totes les vostres aportacions permetran tenir una
millor ordenança i una ciutat més amiga dels animals.

