NOTA DE PREMSA

22 d’octubre de 2018

La Policia Municipal intensifica el control de les obligacions
dels propietaris de gossos
Els agents locals reforcen la vigilància al carrer i espais públics
sancionant les accions incíviques
Aquest mes d’octubre, la Policia Municipal reforça el control del compliment de les
obligacions relatives a la tinença de gossos als espais públics, amb una campanya que té
com a objectiu denunciar les infraccions de l’Ordenança municipal de tinença d’animals
domèstics i imposar les sancions pertinents.
Si bé una de les prioritats permanents de la Policia Municipal és la vigilància d’aquests
fets, durant les pròximes setmanes es destinarà un servei específic amb controls concrets
a càrrec de set integrants de l’Àrea de Policia de Proximitat: cinc agents, un caporal i un
sergent.
Els efectius, que podran anar uniformats o de paisà, vigilaran qualsevol indret de la
ciutat on es detectin infraccions relacionades amb la tinença responsable d’animals de
companyia, especialment de gossos. No obstant això, es pararà especial atenció allà on
la Policia Municipal ha detectat un major nombre d’infraccions o bé s’han rebut més
queixes ciutadanes. Es tracta de les localitzacions següents:
. Jardins Tomás y Valiente (voltants de l’institut El Calamot)
. Parc de la Torre Lluc
. Plaça del Pare Poveda
. Plaça del Primer de Maig
. Passeig de Joan Maragall
. Plaça Catalunya

Tot i que se sancionarà qualsevol infracció recollida a l’ordenança municipal, la Policia
Municipal insistirà en tres aspectes: la no recollida dels excrements dels gossos a les
vies públiques per part de la persona responsable; l’obligació de documentar els animals
(microxips, inscripció al cens municipal i, en el cas dels potencialment perillosos,
llicència del propietari i assegurança), i la seguretat (amollar gossos a zones públiques;
i en els potencialment perillosos: corretja no extensible, morrió, edat del conductor, no
dur més d’un gos per persona).
L’ordenança municipal estableix sancions de fins a 1.500 euros per a aquells propietaris
que no recullin immediatament les deposicions fecals dels gossos a les vies i espais
públics o que no netegin els elements afectats per a les deposicions.
La sanció més elevada fa referència als gossos de races potencialment perilloses: 2.405
euros per tenir un gos potencialment perillós sense disposar de llicència.

Detallem a continuació les infraccions i sancions recollides a les ordenances municipals:

ANIMALS EN GENERAL
INFRACCIÓ

IMPORT

Tenir en possessió un gos no inscrit en el registre municipal

100 €

No dur identificats els gats, els gossos, les fures i els altres animals.

100 €

Incomplir les condicions de la tinença de gossos a la via i als espais públics
pel que fa als mètodes de vigilància i seguretat (corretja i collar).
Tenir animals domèstics als espais públics quan és prohibit
Rentar animals a la via pública o a les fonts, i/o deixar-los beure aigua
amorrats als brolladors o a les fonts públiques
Negativa a subministrar dades (si gos perillós 1000 €)
No recollir immediatament les deposicions fecals dels gossos a les
vies i als espais públics o no procedir a la neteja dels elements afectats per
les deposicions.

150 €
100 €
100 €
200 €
750 a
1500 €

GOSSOS PERILLOSOS
INFRACCIÓ
No haver adoptat les mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua
d’un gos potencialment perillós
Incomplir les obligacions d’identificació d’un gos potencialment perillós
Tenir un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència.
No inscriure el gos potencialment perillós al registre municipal específic
No contractar l’assegurança de responsabilitat civil
Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades
judicialment de tenir-ne
Portar el gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a les vies
públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als
espais públics en general.
Tenir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i als
espais públics.

IMPORT

305 €
600 €
2.405 €
155 €
1.505 €
605 €
605 €
155 €

