
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015 
Servei Responsable: Sostenibilitat i Atenció Ciutadana 

Altres serveis que hi col·laboren: Oficina de Comunicació 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: Portar a terme una campanya de 

sensibilització als propietaris de gossos 

NOM BARRI: Barri Vell 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOM BARRI: Barri Vell 

Quantitat assignada al barri: 43.615,05 € 

 
PROPOSTA VEÏNAL: 

L’associació de veïns del barri proposa una campanya de sensibilització 

per resoldre el problema que tenen amb els excrements al barri. Tot 

això, complementat amb un increment de vigilància en les zones més 

afectades per sancionar els propietaris que no compleixen amb la 

normativa. 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

D’acord amb la proposta que han fet els veïns, caldria dividir el projecte en 

dos àmbits. Per una banda, hi ha les accions comunicatives de sensibilització 

per aconseguir que les persones propietàries dels gossos recullin els excrements 

dels animals a la via pública. Per altra banda, hi ha les mesures de vigilància 

que caldria aplicar sobretot a les zones que s’ha detectat que estan més 

afectades per la problemàtica que origina la petició veïnal. 

 

Pel que fa a les accions comunicatives que cal emprendre, hem pensat de 

confeccionar una campanya dirigida a premiar les bones pràctiques 

relacionades amb el civisme. Es podria fer una ampliació de la campanya 

genèrica que es va fer a la ciutat sota el lema de “Juga net” centrada en el 

Barri Vell, afegint-hi algun element de convivència veïnal per tal de posar en 

valor l’”equip” de civisme al barri que fan de manera conjunta els veïns, els 

visitants i els propietaris d’establiments de la zona per tenir-la neta. En aquest 

sentit, s’ha pensat en l’elaboració d’un vídeo per difondre a través de les 



 

xarxes socials i en la confecció de cartells per distribuir als diferents 

establiments. Per tal de premiar els “bons propietaris” de gossos es distribuiran 

elements amb bosses de recollir els excrements amb un disseny especial i amb 

el lema de la campanya, per distingir les persones que actuen de manera 

cívica en aquest àmbit. Amb aquesta acció es pretén que aquells que no 

actuen de manera cívica sentin la pressió del grup i, en conseqüència, actuïn 

de forma correcta. 

 

Amb relació a l’augment de la vigilància en les hores i zones que es determinin 

com d’especial actuació, es contractaran dos dinamitzadors-educadors en 

dies i hores a determinar, que faran tasques informatives i, si és convenient, 

d’advertència als propietaris dels gossos sobre els articles de l’Ordenança de 

civisme i l’Ordenança de tinença d’animals que els afecten. Amb aquesta 

acció es pretén que les persones que no respecten habitualment les normes de 

civisme ho facin i coneguin com actuar correctament. 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA inclòs) = 6.200 € 

 


