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1. Presentació al document.
En els termes de l‟article 133 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), “Participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments”,
prèvia aprovació d‟una normativa s‟ha d‟obrir un període de consulta pública en el web
municipal per tal de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma. D‟acord a l‟article 133, la
consulta ha de centrar-se en les següents qüestions:
A.
B.
C.
D.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Així doncs, amb el present document es vol donar comptes del procés de consulta
pública prèvia a l‟aprovació de l‟Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença
d‟Animals, de l‟Àrea Orgànica Municipal de Benestar i Drets Socials, que es va
habilitar mitjançant el portal web de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat durant el
període comprés entre el 03/11/2016 i el 30/11/2016. Val a dir, però, que aquesta
consulta prèvia no es limità a la consulta web, sinó que es va complementar amb una
sessió presencial de treball que es varen realitzar ad hoc per a aquesta consulta,
convidant als diferents consellers i conselleres de districte així com a tots els
participants de la consulta via web.
A més, es va convidar a diverses entitats animalistes, referents a l‟àrea metropolitana i
a Catalunya, a fer les seves aportacions per e-mail, així com les rectificacions que
trobessin adients de l‟esborrany inicial del document, per tal de facilitar a aquestes
associacions el temps necessari per a treballar amb els seus equips i poder comptar
amb la seva visió.

2. Descripció del Procés de Consulta Pública
2.1 Ubicació de la informació a l’espai web.
A l'hora de fer la publicació a la pàgina web municipal, es determinà que la Seu
Electrònica seria l‟espai on s‟ubicaria el procés de consulta pública, com a garantia
d‟integritat, veracitat i actualització dels continguts i de navegació i comunicació
segures.
En aquest mateix espai, s‟habilità un espai dins l'apartat "Normatives municipals",
creant el nou epígraf (Ordenances municipals en procés de consulta pública).
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Per donar visibilitat al procés de consulta pública, s‟han ubicat la notícia de la consulta
en la portada web municipal amb la notícia d‟una banner que adreçava de manera
directa al formulari de la consulta. El banner també s‟ha ubicat als següents espais:


Portal de Transparència Municipal



Pàgina web de participació ciutadana



Pàgina web de l‟Àrea orgànica de referència.

D‟altra banda, per facilitar l‟opinió i un millor coneixement de la matèria per part de la
ciutadania en general, es van posar a disposició al mateix espai web de la consulta
els següents documents complementaris:
1.

Procés de consulta ciutadana per a l'elaboració de l'ordenança municipal sobre
protecció, control i tinença d'animals de L'Hospitalet de Llobregat (art. 133 de la
Ley 39/2015, LPACAP),

2.

Llei 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

3.

Ordenança de Civisme i Convivència.

4.
5.

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos.
Decret Legislatiu 2/2008, Text refós de la Llei de Protecció dels animals.
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2.2 Consulta pública al web
La consulta al web es va realitzar mitjançant un qüestionari amb la següent estructura:
ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET de
LLOBREGAT
D'acord amb l'establert a l'article 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, s'ha d'obrir un
període de consulta pública a través de la web municipal respecte de diferents punts de
la normativa que es pretén aprovar (problemes que pretén solucionar, la necessitat i
oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions
alternatives.
Quin són els principals
problemes a solucionar
què ha de regular
l‟ordenança de Tinença
d‟Animals?
Veu vostè necessària
aquesta ordenança?
Assenyali els principals
objectius de la futura
ordenança?
Creu que hi solucions
alternatives que no passen
per l‟ordenança?

Deposicions a la via pública
Manca de control dels animals.
Ús de l’espai públic compartit entre persones i animals.
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)

SÍ
NO, la normativa actual és vàlida
Regulació de la salut pública
Regular els drets i les obligacions dels propietaris dels animals.

Camp obert
Màxim 400 caràcters.

APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1

Màxim 400 caràcters.

Aportació 2
Aportació 3
Aportació 4
En les cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar a participacio.ciutadana@lh.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.
Vol rebre informació
SÍ
sobre les sessions
NO
participatives presencials
?

2.3 Abast de la consulta.
El Període de la consulta pública amb motiu de l‟ordenança de protecció, control i
tinença d‟animals va ser des del 03 de novembre, que es va endegar el procés de
consulta al web, fins el 01 de desembre del 2016, data que es va realitzar la sessió de
treball presencial.
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L‟abast de la consulta ha estat el següent:
PARTICIPANTS CONSULTA ORDENANCES
Nombre de Participants
Consulta web

91

Correus electrònics amb
aportacions al correu de
participacio.ciutadana@l-h.cat

4

Persones participants en
sessions presencials

14

Persones participants Totals

105

APORTACIONS
Nombre d‟aportacions recollides
al web

182

Nombre d‟aportacions a les
sessions presencials

36

Nombre total d‟aportacions
individuals

7

Nombre total d‟aportacions
consensuades

29

2.4 Característiques sociodemogràfiques dels participants en la consulta
al web
Pel que fa al perfil sociodemogràfic de les 91 persones què han omplert el qüestionari
al web, en base a dades bàsiques aportades com són l‟ edat, sexe i districte, podem
dir que una majoria de participants a la consulta han estat dones (54%), respecte a un
45% d‟homes. Val a dir que un 1% de les respostes s‟han identificat com a
organitzacions, concretament l‟Associació de Jubilats i Pensionistes de L‟H.
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Participants en la consulta, segons sexe

Val a dir que un gruix molt important de les persones participants (el 41%) pertanyen al
Districte I. El segon districte que aporta més participants és el districte II, aportant un
total del 20% dels participants. Amb una aportació menys significativa, està el Districte
III i el Districte VI, amb una aportaació del 11% i del 10% del total de participants,
respectivament. Seguidament està el Districte IV (8% dels participants) i en darrer lloc,
està el Districte V, on només el 2% dels ciutadans que han participat en la consulta
eren originaris d‟aquest districte. Per últim, assenyalar que un 9% dels participants no
han assenyalat en quin districte de la ciutat resideixen.
Participants en la consulta, segons Districte
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Pel que fa a l‟edat dels participants en la consulta online, el gruix dels participants
tenen edats compreses entre 25 a 44 anys (54% del total), mentre que el 32% restant
tenen entre 45 i 64 anys. Val a dir que un 9% dels participants han estat ciutadans i
ciutadanes joves de la ciutat amb edats compreses entre els 16 i 24 anys, motivats per
l‟interés de la consulta. Per últim, el 5% restant de participants tenen edats compreses
entre 65 anys i més.
Participants en la consulta, segons grups d’edat

2.4.1 Necessitat de l’aprovació d’una nova ordenança
Davant la pregunta de la necessitat d‟un nou marc regulatori que posés ordre a la
ciutat en relació a la tinença d‟animals, és significatiu que una gran majoria dels i les
participants (87%) o bé no ho saben o bé no responen a aquesta pregunta, qüestió
que posa de manifest l‟interès de la consulta i alhora la seva dificultat de tenir una
opinió formada pel conjunt de la ciutadania en aquesta qüestió.
D‟altra banda, el 11% dels participants veuen necessària una nova ordenança que
reguli la tinença dels animals a la ciutat i temàtiques relacionades.
Per últim, un petit 2% restant dels participants consideren que no és necessària una
normativa específica argumentant que l‟actual és vàlida.
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Veu vostè necessària aquesta ordenança?

2.4.2 Principals problemes a fer front i objectius de la futura ordenança
Pel que fa als principals problemes a fer front per a la futura ordenança, el principal
problema assenyalat
amb un 38% les respostes és que “L’ús de l’espai públic
compartit entre persones i animals”, seguit d‟un 37% que assenyala “les deposicions a
la via pública”, per part dels animals. Val a dir, però, que ambdues respostes poden
estar relacionades ja que l‟ús de l‟espai públic compartit incopora també la
problemàtica de les deposicions. En tercer lloc, el problema assenyalat al qual ha de
fer front la futura ordenança és la “Manca de control dels animals” amb un 21% del
total de les respostes. Lluny d‟aquest percenatatge, un 3% dels participants
assenyalen altres problemes no recollits en el qüestionari. Per aquests casos, s‟habilità
el correu electrònic a la ciutadania per donar comptes d‟aquests problemes.

10

Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

2.4.3 Principals objectius de la futura ordenança
Els principals objectius assenyalats pels participants en la consulta són, segons ordre
de prioritats:
I.

Regular els drets i obligacions dels propietaris dels animals, amb un 75%
de les respostes totals.

II.

En segon lloc, amb un 22% del total de les respostes, l‟objectiu assenyalat
és la Regulació de la Salut Pública.

III.

En tercer lloc, un 3% del total dels participants no respongueren a aquesta
qüestió.
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3. Memòria de les Sessions presencials
De manera complementària a la consulta habilitada al web, es va realitzar una sessió
de treball ad hoc oberta a la ciutadanía. La sessió de treball es va realitzar el dia
01/12/2016 a les 18:30 al Centre Cultural la Bòbila. Val a dir que totes les persones
que varen respondre amb voluntat d‟assistir a la sessió, se‟ls va facilitar un document
amb el contingut de l‟avantprojecte per tal de debatre més a fons la proposta i avançar
en la sessió de treball (Annex 1).

3.1 Metodologia de la sessió de treball presencial.
Material de suport i treballs:


30 fitxes d‟aportacions conjuntes



120 fitxes d‟aportacions individuals



1 capsa Bolis

Obertura amb una explicació de la ordenança que s‟està redactant amb dos eixos
clars: benestar i protecció animal, i civisme i convivència a l‟espai públic. Presentació
de l‟ordenança.
Dividir els participants en grups de 5 persones. Cada grup nomenarà un portaveu,
que serà qui reculli les aportacions que es consensuïn. En aquest cas no és rellevant
crear grups ni heterogenis ni homogenis.
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Els models definits pel procés participatiu han de permetre fer abstracció de les dades
pel seu anàlisi i avaluació posterior. Per aquest motiu cal diferenciar entre aportacions
individuals i conjuntes.
Aportacions individuals:
Cada persona participarà individualment amb les seves aportacions mitjançant la fitxa
d‟aportacions individuals. On també es recolliran les dades de la persona per anàlisi i
posterior retorn en cas de fer-ho individual.
Aportacions conjuntes:
El portaveu inclourà a la fitxa d‟aportacions conjuntes aquelles propostes que tinguin
consens suficient. Per a que una aportació es consideri consensuada es necessita
l‟acord de tres membres del grup (3/5).
Al final de la jornada, es recolliran totes les fitxes per tipologia.
3.1.1 MODEL DE FITXA PER APORTACIONS INDIVIDUALS


Nom i Cognoms:



Mail:



A quina entitat representes?:



De quin districte ets Conseller?

APORTACIÓ 1

13

Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

3.1.2 MODEL DE FITXA PER APORTACIONS CONSENSUADES
El portaveu inclourà a la fitxa d‟aportacions conjuntes aquelles propostes que tinguin
consens suficient. Per a que una aportació es consideri consensuada es necessita
l‟acord de tres membres del grup (3/5).
Nom i Cognoms del membres del grup:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

APORTACIÓ 1
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4. Aportacions recollides i devolució
Donat que aquesta fase administrativa de l‟aprovació de la normativa té com a
principal objectiu recollir els suggeriments, aportacions i reflexions de la ciutadania en
relació als principals elements que ha de recollir la futura ordenança municipal de
Protecció, Control i Tinença d‟Animals prèvia a l‟elaboració de l‟avantprojecte, aquesta
memòria no té com a fita donar una resposta desenvolupada en relació a cada
aportació, esmena i/o observació al redactat del document de la comissió d‟estudi,
però sí una consideració individual de cada una de les aportacions.
A continuació, en la següent taula es recullen les diferents aportacions amb la resposta
i la posterior explicació de la mateixa.
APORTACIÓ:
Zones d‟esbarjo aïllades de zones residencials. S‟ha de convocar a les associacions de veïns per tal
que donin el vist i plau de la instal·lació d‟una zona d‟aquest tipus.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Obligació de cens dels gossos amb la corresponent denúncia en cas de no ser així. Les multes
pecuniàries han d‟adaptar-se als fets i a la reincidència.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
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Limitar l‟horari de les zones d‟esbarjo de gossos i obligar a l‟ús d‟aquestes en les zones on hi hagi, es a
dir, no pot haver-hi gossos corrent per la gespa mentrestant el pipi-can del costat esta buit.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic degut que aquest espai és d‟usos comparitts per tots els
ciutadans i ciutadanes. Només es permet que vagin deslligats a les zones dedicades al seu esbarjo, on
es pot recomenar un horari, però no delimitar-ho donat que, fent un ús responsable i cívic de l‟espai, no
hauria d‟ocasionar molèsties als veïns. Amb un horari obert, permetem adaptar el servei a necessitats
de qualsevol ciutadà o ciutadana.

APORTACIÓ:
Un major control d‟aquestes zones i un esforç per part de l‟ajuntament per tal de conèixer la
problemàtica que es pugui derivar d‟aquesta zona.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança. Tot i així, prenem nota de la seva inquietut per a posteriors actuacions de la
Unitat de Protecció Animal de l‟Ajuntament i de la Guàrdia Urbana

APORTACIÓ:
Escuche que se pretende instalar un chip a los animales y un registro de los mismos y detectar aquellas
cacas que dejan en los sitios publicos y no son recogidas por los propietarios de los animales, esto me
parece una excelente idea.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
El microxipat i el censat de l‟animal són de caire obligatori a tots els municipis. A més, serà obligatori el
censat genètic en cas de posar-se en marxa el projecte a la ciutat, que permetrà la identificació del
propietari de l‟animal en cas de deixar femtes a l‟espai públic.
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APORTACIÓ:
El parque de la Torrassa debe tener una delimitación de áreas, ya que es un parque para ser disfrutado
por los habitantes de las zonas, pero últimamente se ha convertido en un parque para el disfrute de
animales, uno ya no puede encorsetarse encima de la grama, por que los animales dejan allí sus
deposiciones, y así en todas las demás áreas. Los propietarios de los animales se han adueñado del
parque, ya no es posible poder disfrutar de el como antes. Pienso que seria conveniente la parte de
atrás del parque arreglarla para que las personas puedan llevar allí a los animales y las personas
podamos nuevamente poder disfrutar de las áreas del parque como antes.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que l‟Ordenança no regula
l‟ús d‟un parc en concret. Tot i així, premen nota de la seva inquietut. El parc de la Torrassa està
pendent de nou projecte de remodelació.

APORTACIÓ:
Pienso que podemos retomar todos los solares, terrenos y áreas de cada zona con árboles a través de
donaciones, podemos hacer una campaña pidiendo a los habitantes de las zonas, que puedan donar
plantas que ya no pueden tener en sus casa o plantas que deseas donar para embellecer las zonas
verdes.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança.

APORTACIÓ:
Podemos hacer una campaña de participación de aportes o donaciones de tiempo, es mas valioso que
el dinero, podríamos hacer una campaña pidiendo a las personas que desean hacer aportes de tiempo y
personas que necesitan de ayuda de otras personas. Obtendríamos un intercambio de cubrir
necesidades de muchas personas con la ayuda de otras y convertirnos en mejor sociedad.

RESPOSTA:
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Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança.

APORTACIÓ:
Les finalitats d‟aquest títol són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantir una
tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els abandonaments d‟animals, fomentar la
participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals i preservar la salut, la tranquil•litat i la
seguretat de les persones‟ Caldria portar a terme el que es predica. L‟Ajuntament és el primer que no
segueix la normativa antiga. Caldrà fer noves aportacions que es compleixin de veritat, com és el cas de
la „protectora‟ que té contractada l‟ajuntament. No val quedar-se amb els informes que envia la mateixa
entitat. Cal fer el seguiment d‟aquests animals in situ i veure com malviuen en condicions nefastes.
Adjudicar una contrata no ens eximeix de no fer-ne un control periòdic.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança. Tot i així prenem nota de la seva inquietut.

APORTACIÓ:
„Aquest títol s‟aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i autonòmica de protecció
dels animals, de tinença d‟animals potencialment perillosos i d‟experimentació amb animals i el seu ús
per a altres finalitats científiques‟. Caldria que l‟ajuntament no dongués suport a l‟empresa que hi ha a
bellvitge on s‟experimenta amb animals. Aquests animals pateixen i són escoltats pels mateixos veïns.
No hauríem de permetre aquesta pràctica a la nostra ciutat.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança. Tot i així prenem nota de la seva inquietut.
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APORTACIÓ:
„Nucli zoològic: Les agrupacions zoològiques per a l‟exhibició d‟animals, les instal•lacions per al
manteniment dels animals, els centres d‟acollida d‟animals, els establiments de venda i cria d‟animals,
els domicilis dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i aquells altres similars
que es puguin determinar reglamentàriament.‟ promoure els nuclis zoològics destinats al rescat
d‟animals abandonats i no pas els que promouen la reproducció i venda dels mateixos. Tenim un
número elevat d‟animals abandonats a la ciutat, no promoguem que se‟n criïn més.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Incorporada en tant que a la regulació/prohibició de cria

APORTACIÓ:
„Instal•lacions per al manteniment d‟animals de companyia: Els establiments on es guarda i cuida
animals de companyia, com residències, escoles d‟entrenament, caneres esportives i de caça i centres
d‟importació d‟animals‟. Una ciutat que es declara „amiga‟ dels animals no hauria de permetre ni caneres
esportives ni de caça. És sabut que la majoria d‟animals destinats a aquestes activitats són maltractats i
abandonats quan ja no serveixen per aquesta fi.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Aplicar la ordenanza

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
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La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Hacer un estudio de la problematica por Barrio, no es lo mismo aplicar una norma en el centro de
Hospitalet que en La Florida. Cada barrio debe tener su PLAN ESPECIFICO adaptado a su
problematica particular. Y esto vale para todo las demás cosas que ocurren en la ciudad. Un barrio que
tiene más problemas, su plan especifico es: más medios, más vigilancia, más sanciones.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟àmbit de regulació de les ordenances és tot el terme municipal i inclouen els recursos necessaris per
ser aplicables a tot el territori i regular totes les particularitats

APORTACIÓ:
Sancionar y que la sanción consista en que la persona se conciencie, que tenga que estar un tiempo
recogiendo restos como los que el ha generado.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
IDENTIFICAR CACAS POR ADN. Antes tendrían que identificar los perros. Aunque eso, a corto plazo,
me parece poco efectivo y muy difícil en L‟H.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança
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APORTACIÓ:
S‟ha de multar a qui no porti el seu gos lligat o que no reculli excrements

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Augmentar les multes i el control als propietaris dels animals que deixin les deposicions a la via pública.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
Zonas habilitadas para los animales espacios grandes con césped no como los actuales pipican

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Distribuidores de bolsas para recoger la caca de los animales
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RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança. Tot i així, comentar-li que s‟intal·len de sanecans (distribuidors de bosses) als
espais dedicats a l‟esbarjo dels nostres gossos.

APORTACIÓ:
Multas a las personas que no recogen las cacas de sus animales

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Vaya por delante nuestro respeto a las personas que tienen todo el derecho a tener animales de
compañía, igualmente la repulsa al maltrato de los mismos, y rechazo a las personas incívicas que
incumplen unas normas de convivencia.
Nuestra Hospitalet de hoy es una ciudad de las más sucias de nuestro entorno. Se comenta en varios
foros, sin que se tomen las medidas para corregir esta anomalía que sufrimos los ciudadanos, (las
aceras de nuestras calles están llenas de cacas y orines que según que zonas hay que ir salvando para
no pisarlas y transportarlas a lo largo del recorrido).

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Prenem nota de la seva inquietutse

APORTACIÓ:
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Se han hecho muchas campañas pero sin resultados, una gran cantidad de portadores de estos
animales que todos deberían ir atados con correas no extensibles y que no cumplen las
recomendaciones cívicas que están en vigor.
Creemos que las normas hay que ampliarlas a todos los perros, no solamente a los peligrosos, ya que
hoy son mucho más numerosos los que no lo son, por lo que ensucian más la vía pública provocando la
suciedad y podredumbre del mobiliario urbano y se hace la vista gorda.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
En tant que els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic i en tant a la regulació de la tipologia de collars i
corretges

APORTACIÓ:
La nueva normativa ha de ser contundente y aplicarse sin necesidad de que las sanciones tengan que
pasar por los plenos, ya que esto dilata más el tiempo de la ejecución de las mismas, además de una
pérdida de tiempo en los plenos que ya están bastante saturados.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La legislació catalana obliga a que les sancions imposades a propietaris de gossos potencialment
perillosos siguin aprovades pel ple del Consistori

APORTACIÓ:
En el capítulo de sanciones hay que cobrarlas si o si y cuando sean identificados los que estén
censados como los que no, han de ser sancionados, tanto si son peligrosos como si no lo son y cuando
el portador del animal sea menor de edad, la responsabilidad ha de caer sobre los padres o tutores.
La cuantía tiene que ser lo suficientemente importante para disuadir la reincidencia. Si esta nueva
ordenanza no se ejecuta con toda la severidad que requiere, seguiremos teniendo resultados nulos,
será más papel mojado, y llegaremos a tener un problema de salud pública.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada
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DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
Hacer lugares para animales apartados de los edificios y parques infantiles

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Multar a todo propietario que deje pasear suelto o haga sus deposiciones en la calle o esquinas de
negocios y edificios.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Que las personas afectadas por estos propietarios de animales que transgreden las ordenanzas puedan
denunciarlos

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Tot ciutadà o ciutadana pot denunciar qualsevol incompliment d‟una ordenança
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APORTACIÓ:
No només és necessari tenir en compte el que embruten els animals de quatre potes, sinó també les
deposicions que fan les de dues, ja que diàriament ens trobem amb aquest problema, que s‟hauria de
vigilar i sancionar.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
És important el respecte a aquesta secció de la població que tenim animals, ja que de vegades ens
sentim com a delinqüents simplement per portar els gossos deslligats, quan no tenim zones on portarlos, i si n‟hi ha, de vegades estan ocupades per certs gossos que no són compatibles amb els nostres,
pel que tothom té dret a passar una estona al carrer i no haver de pagar, a sobre, una sanció..

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
Seria de gran interès un horari per poder fer servir les zones verdes i parcs de forma lliure, sempre amb
responsabilitat, perquè a certes hores ningú més que nosaltres fa servir aquests espais. Per tant,
s‟agrairia poder portar els animals sense lligar, respectant horaris de col·legis per exemple, però
ampliant així el gaudiment de tota aquesta població que també viu a la ciutat i té animals.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
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Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
Les sancions a persones que no respecten els animals, és a dir, maltractadors, persones que
abandonen els animals, o persones que tenen animals en condicions infrahumanes, haurien de ser reals
i adequades a la gravetat de la situació, per tal de millorar la vida dels animals. No serveix per res
multar per no portar lligat al gos quan després els poden maltractar i no passa res. No és just.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
Ya que el debate de si los animales de compañía deben o no ir sueltos por la calle, les presento una
opción que quizá resuelva éste y otro problema de convivencia al que ya estamos habituados: la
educación del animal. No es extraño ver animales de compañía sin disciplina alguna y no comento ya,
sin modales, ver como el dueño del animal no puede controlar al susodicho puesto que no representa
una autoridad. Así pues, les planteo hacer un sistema en el que animal y humano pasen unas pruebas
de obediencia, tales como que acuda a su llamada, que el humano evite mediante la voz que su animal
desarrolle una acción que éste desee o que permanezca quieto a la orden de su guía. De ésta manera,
no solo acabaremos con las trifulcas en las que los Mossos se ven involucrados a diario con los
propietarios por llevar a los animales sueltos en contra de toda normativa sino que además se incita al
resto de propietarios a que eduquen a sus animales con el objetivo de poder soltar a su animal de
compañía sin problema alguno.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Entenem que l‟educació animal compet a l‟àmbit privat. L‟Ordenança regula el comportament dels
propietaris del gossos, no dels propis gossos.

APORTACIÓ:
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El correcan està molt bé en quant a l‟espai, el terra, arbres, pero per mi falla en un tema molt important,
la seguretat dels gossos petits. Totes les valles tenen aquests forats, ademes la porta d‟adalt costa
bastant de tancar. Per aquests forats he vist sortir a una gossa d‟uns 7-8 kgs. Jo he tingut que lligar
tambe a la meva perque no sortis i n‟he vist una altre de lligada perque m‟han dit que surt pels forats per
perseguir els gats que hi han pel parc. Tant el parc de la Cabana, com Can Mercader con Can Batllo
tenen unes zones mes segures pels gossos petits. No aixi el pipican del Parc de l‟Alhambra, que te el
mateix problema de falta de seguretat per gossos petits i ademes te la Gran Via al costat. De millorarse
la seguretat i afegir una font dins i 1 paperera mes seria potser el millor pipican de la zona

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Un major control en els espais públics infantils per ni tant sols es puguin apropar animals

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
Resulta frustrant que els amos deixin miccionar els animals a la teva porta, o veure com les voreres
estan infestades de riuets d‟orina secs o encara recents. Encara més ho és el fet que tot i recriminar
aquests comportaments, et sentis sol en la teva queixa i no hi hagi una major vigilància i cura per part de
l‟administració.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
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La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Proposem que els animals siguin ensinistrats per fer les necessitats fisiològiques a casa seva.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Entenem que l‟educació animal compet a l‟àmbit privat. L‟Ordenança regula el comportament dels
propietaris del gossos, no dels propis gossos.

APORTACIÓ:
Que quan sortin als espais públics, portin bolquers adients.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Entenem que l‟educació animal compet a l‟àmbit privat. L‟Ordenança regula el comportament dels
propietaris del gossos, no dels propis gossos; i estableix un marc normatiu de mesures de protecció i
benestar animal on la seva aportació no encaixa.

APORTACIÓ:
No criminalitzar als propietaris de gossos perque no veig la mateixa intensitat en regularitzar la situació i
millorar les necesitats del ciutadans, com la neteja insuficient dels carrers que any rere any ens provoca
les plagues de „cucaratxes‟ insoportables a l‟estiu.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança
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APORTACIÓ:
Problema: l‟altra concentració d‟animals, el disseny, els materials emprats, etc fan dels pipicans un focus
de malalties i problemes varis.
Solució: horari lliure de 22 a 8 hores per poder deixar lliures els animals, especialment els més grans de
25kg. Cosa habitual a moltes ciutats de les més capdavanteres d‟Europa i algunes de peninsulars.
La situació actual contradiu l‟article 29 punt 1.6, 1.24 i l‟article 32 punt 2.2, l‟article 41

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
La identificació genètica és una font de problemes denunciada pels mateixos Veterinaris, dons el fàcil
accés a una bossa amb caca llençada a una paperera permetria a qualsevol contrari als animals de
llençar-la a terra.
NO a la identificació genètica!!!

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
El censat genètic haurà de ser obligatori en cas de posar-se en marxa el projecte

APORTACIÓ:
Resultaria més barat per a tothom si la Policia fes la seva feina i deixés de tocar els nassos en
campanyes puntuals.
Si s‟ha de multar als que no recullin que ho facin .... però que també tinguin els collons de multar als
romanesos que deixen els carrers fets un nyap buidan contenidors, els gamarussos que a les nits
deixen els parcs fets un altre nyap i que a sobre es pixen i caguen en racons (Parc de la Sep on les
oficines municipals) que després s‟ho carreguen els animals.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada
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DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Faria que fos obligatori per als Regidors municipals tenir un animal de companyia 1 any abans de voler
legislar. Després ja em parlarien!!!

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Que todos los perros estén censados con un chip y se incluya el ADN para su control y sanción.
Que todos los perros sea obligatorio ir siempre con la correa de no mas de un metro y prohibir el uso de
correa extensibles.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Hay falta de control de los animales, van sueltos por la calle y se cagan en los parques y jardines y
molestan a los ciudadanos que van o están en el espacio publico.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança
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APORTACIÓ:
Hay mal uso por parte de los perros y sus dueños del espacio publico, hay que poner remedio para que
ningún perro haga su deposiciones en las calles y parques y tampoco orinen, solo se debe permitir
hacerlo en los espacios destinados a ello

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
En tant a la necessitat d‟un correcte comportament humà que mantingui un espai públic net

APORTACIÓ:
Que a todos los perros se le aplique una tasa de tenencia al igual que hay tasas de de cementerio ,
circulación, IBI y que esta tasa sea progresiva al primer perro una cantidad y al segundo mas elevada y
así sucesivamente.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa amb els criteris establerts

APORTACIÓ:
Que los perros peligrosos tengan una vigilancia mayor ya que están proliferando mucho y esto redunda
en un peligro para las personas y que se regule y sancione a los que tienen mas de un perro peligroso y
que por parte de la GU sean controlados de forma prioritaria.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra règim sancionador per a tots els infractors de l‟objecte regulat a la mateixa. Sigui
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quin sigui el gos del propietari, l‟incompliment de l‟Ordenança comporta sanció

APORTACIÓ:
No permitir los perros sueltos en ningúna parque, ahora se permite y se han apoderado de los parques.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
Com a educadora canina especialista en modificació de conducta, un dels problemes mes agreujants
que vivim dia a dia es la falta de formació per a propietaris. Molts problemes que ocasionen els gossos
es poden solucionar amb l‟ajuda adient de professionals qualificats.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Entenem que l‟educació animal compet a l‟àmbit privat. L‟Ordenança regula el comportament dels
propietaris del gossos, no dels propis gossos.

APORTACIÓ:
A l‟any 2010 vam col•laborar amb l‟ajuntament del Prat de Llobregat per iniciar una nova ordenança
municipal on es prohibeix que el gossos facin les seves necessitats en el mobiliari urbà així com als
vehicles estacionats o a les parets dels edificis (personalment, crec que hauria de ser així a tot arreu).
La nostra col•laboració va consistir un fer uns tallers gratuïts per a tots els propietaris i formar-los per
ensenyar als seus gossos a evitar aquestes situacions.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada
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DESENVOLUPAMENT:
En tant a la necessitat de mantenir net l‟espai públic

APORTACIÓ:
Una altre aportació indispensable crec que es la responsabilitat que implica tenir un gos considerat de
raça potencialment perillosa. Parlant des de l‟experiència professional en el tractament amb aquest tipus
de races os puc explicar que son animals amb un potencial de mossegada molt alt, sobretot cap a altres
congèneres (gossos) i que poden fer molt de mal només amb una mossegada. Es, per tant, un del
problemes més greus per mi i per molts que no es compleixin les normes de seguretat (corretja i morrió)
quan circulen per la via pública.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos considerats potencialment perillosos han d‟anar lligats i amb morrió a la via pública

APORTACIÓ:
No es fàcil la integració dels gossos en el nucli urbà, i entenc la complexitat de crear espais per a ells,
però l‟ajuntament hauria de facilitar no només zones per fer les seves necessitats (pipi-cans) que des de
els darrers anys han augmentat en nombre i qualitat en tot l‟Hospitalet (també s‟ha de reconèixer la
bona feina), sinó infraestructures que garanteixin la socialització i l‟esbarjo. Espais mínimament grans on
el gossos puguin desenvolupar les seves capacitats físiques (corre-cans).

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Suggereixo incorporar un article dedicat a les colònies de gats semblant a l‟article 28 de l‟Ordenança
sobre la protecció, la tinença i la venda d‟animals d l‟Ajuntament de Barcelona titulat « les colònies de
gats ferals ».
Efectivament les colònies existeixen a la nostra ciutat i el seu control mitjançant l‟actuació coordinada
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dels ajuntaments i les associacions protectores és la tendència que cada vegada més s‟accepta arreu a
les ciutats modernes que es precupen pels seus ciutadans i alhora pel benestar animal.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟ordenança regula la gestió de les colònies de gats mitjançant el mètode CER

APORTACIÓ:
Més espais pel esbarjo dels animals

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Campanyes educatives per tots, propietaris i no propietaris d‟animals de companyia encarades a una
millor convivència.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les campanyes
informatives o formatives no són objecte de regulació a l‟Ordenança. Tot i així, prenem nota de la seva
iniciativa per a posteriors activitats

APORTACIÓ:
Augment del preu de les sancions per les defecacions no recollides.

RESPOSTA:
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Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
Promoure adopció i prohibir la venta a botigues

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
La prohibició de venda entra en conflicte amb d‟altra legislació. És una mesura a regular per
administracions supramunicipals

APORTACIÓ:
Obligación para todos los propietarios de registrar,vacunar y analizar el ADN de sus animales.
Obligación de que sus animales defequen y orinen en los espacios habilitados por el Ayuntamiento y
recoger los excrementos.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
El Ayuntamiento debería estudiar la posibilidad de crear pequeños espacios en las calles para que los
perros hagan sus necesidades y los propietarios puedan recogerlos, sin que ello suponga ensuciar las
aceras, paredes y puertas del vecindario y que este hecho sea denunciable

RESPOSTA:
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Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Tener en cuenta que a los perros macho les gusta orinar sobre montículos....que se podrían situar en
los huecos de los arboles...?
Los propietarios deberían educar a sus perros machos y hembras para que hagan sus necesidades en
estos espacios,
El Ayuntamiento debe tomar y analizar muestras recogidas fuera de lugar y sancionar a los propietarios
incívicos.
El Ayuntamiento debe garantizar la limpieza y desinfección de los restos que quedan en los espacios
habilitados y por supuestos en las aceras,paredes y calles.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
En tant a la obligació de mantenir un espai públic net

APORTACIÓ:
Regular els espais habilitats com a espais lúdics per als animals de companyia, ja que la ubicació
d‟aquets espais no ha de comportar cap perjudici per als veïns de la zona, ja que aquests tipus d‟espais
anomenats „pipi-can‟ són molestos per als veïns ja que un grup nombrós de gossos bordant emeten molt
de soroll, el qual excedeix els límits de decibels permesos per la ordenança municipal.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
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APORTACIÓ:
Trobar espais lluny dels habitatges per tal d‟habilitar-los com a espais lúdics per animals de companyia i
així conciliar benestar dels animals i descans dels veïns.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Els espais lúdics per a animals que comportin perjudicis per als veïns com el de la Plaça Lluis
Companys es podria reconvertir en una zona d‟esports per als joves de la zona, ja que un altra
problemàtica d‟aquesta plaça són els joves que juguen amb la pilota i molesten als veïns i comerciants
de la zona, motiu pel qual s‟ha hagut de col•locar per part de l‟ajuntament parterres.
Amb aquest espais habilitat amb porteries de futbol i cistelles de basquet es podria reduir molt els
problemes amb els joves que juguen amb pilotes.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Deberían ser censados los perros y pagar un impuesto igual que se hace con la vivienda o los
automóviles.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
En tant a la obligació de censar els animals
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APORTACIÓ:
Creación de un censo de animales domésticos que hacen uso de la vía pública.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Existencia de personal del ayuntamiento con la función de identificación de animales que utilicen la vía
pública de forma irregular. Establecimiento de sanciones o retirada de beneficios sociales (en el caso de
recibir alguna subvención municipal) en el caso de encontrar animales que hacen uso de la vía pública
sin ser censados.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
Multar a aquellas personas que permitan que su animal realice sus deposiciones en la vía pública sin
retirarlas, identificando el propietario mediante el ADN de los excrementos (sólo válido si está censado).

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
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Permitir a los ciudadanos informar al ayuntamiento (por ejemplo, mediante aplicación móvil) sobre
personas que no recogen los excrementos de sus perros, de tal manera que se pueda informar de este
hecho para que los empleados municipales que tengan como función identificar a personas con
animales que hacen uso de la vía pública y que no estén censados puedan personarse en el día y hora
indicados para comprobar si el animal está censado.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Qualsevol ciutadà o ciutadana por informar a l‟Ajuntament de quelcom via instància, amb les apps
existents o per telèfon.

APORTACIÓ:
Vigilar i castigar als propietaris per les deposicions i pijades dels seus animals.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
Possar mes espais on portar els animals a fer les seves necesitas.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
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Mes neteja dels carrers per part del ajuntament.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Posaria pipi-can grans als parcs

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Multaria els actes incivics

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Els gossos hi tenen que anar lligats.

RESPOSTA:
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Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Tots els gossos deberian de estar censats

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Que tinguessin unes taxes.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa amb els criteris establerts
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APORTACIÓ:
Primer fer les necesitats pels infants o gent gran, que equipaments pels gossos

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Si hi ha instal•lació com pipi can, esbarjo mascotes o corre can, prohibir amb sancions els gossos
deslligats en tot el parc.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
Sancionar el soroll pels bordaments a deshores

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
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El parque de la remonta, poder ser utilizado para los animales. Al estar vallado permitir dejarlos sueltos.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
Poner fuentes para los animales en todos los pipi-can.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Mes espais per que els animals pugin córrer. Pero això si, dividits en 2 zones, animals races perilloses i
les no perilloses.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Per als gats es tindrien que revisar d´una manera individual tots els col•lectius que fan possible salvar
animals donant-lis una llar temporal, fent una normativa si cal mes flexible per a les associacions.
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RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les entitats no són
objecte de regulació a l‟Ordenança. I aquestes han de complir-la de la mateixa manera que qualsevol
ciutadà

APORTACIÓ:
En quant animals exòtics el control tindria que ser ferm creant la obligació de passar un cop al any
revisió, doncs es poden trobar cassos d´animals realment perillosos i son a casa de particulars .

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
En tant a l‟obligació de proporcionar les cures necessàries per a garantir la salut i el benestar dels
animals tant pel que fa a tractaments preventius com guaridors de malalties i el que disposin les
autoritats sanitàries o legislació vigent

APORTACIÓ:
Dejar claras las obligaciones y derechos de los propietarios de animales.
Obligatorio un censo, una cartilla sanitaria, microchip, y seguro de responsabilidad civil ampliado para
animales tipo „ ppp‟.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Registro de adn obligatorio. Sanciones a los propietarios incivicos, prohibido no recoger deposiciones y
prohibido orinar en fachadas o mobiliario urbano. Obligatorio el uso de bozal.
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RESPOSTA:
Aportació admesa i parcialment incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Pago de un impuesto por tener mascotas cuya recaptacion sirva para habilitar espacios públicos,
contratar personal para controlar las obligaciones de los propietarios. Basta de pagar entre todos lo que
por su decisión de tener mascota corresponde sólo a los propietarios.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa amb els criteris establerts

APORTACIÓ:
Que el ayuntamiento tome en serio este asunto no sólo para ocupar titulares sino en un serio
compromiso de servicio eficaz a los ciudadanos. Que la Guardia Urbana persiga con ganas a los
incivicos y no se haga la vista gorda.
TAMBIEN HABLEMOS DEL MAL USO Y ESTADO LAMENTABLE DE LOS CONTENEDORES!..
Llegará el dia en que Hospitalet deje de ser una ciudad vergonzosamente sucia?..

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Permetre gossos deslligats (en determinats llocs i determinats horaris) sempre que no hi hagi espais
destinats per aquest ús.
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RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
Establir una base de dades amb gossos que mostren perillositat i/o agressivitat (no només els ppp).

RESPOSTA:
Aportació admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
En tant que la determinació del caràcter perillós d‟un gos es podrà fer amb caràcter general per raça, si
aquesta existeix, o individualment per gos.

APORTACIÓ:
Visc a Pubilla Cases i no hi ha cap espai d‟esbarjo per a gossos. Personalment penso que conscienciar
a la gent en mantenir net les vias públiques esta bé, però, això tindría que anar de la mà juntament amb
la creació de més àreas habilitades per a gossos.
Al costat del carrer amadeu vives hi ha 2 espais per nens i que no s‟estan aprofitant del tot. Podria
habilitar-se un de aquests espai per els gossos o si teniu un altre lloc que sigui més grand seria perfecte.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
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Més espais com el correcan de Can Boxeres, millorant instal•lacions i sense cerques, amb llums, bancs,
fonts, ben fet.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Multes als que no recullen els excrements

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Brigades diaries de nateja especialitzades en la nateja d‟excrements i orins

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Formació en ensinistrament bàsic d‟obediència als amos obligatori

RESPOSTA:
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Entenem que l‟educació animal compet a l‟àmbit privat. L‟Ordenança regula el comportament dels
propietaris del gossos, no dels propis gossos.

APORTACIÓ:
Mes control de les zones frequentades per nens (entrades a les escoles, parcs infantils...).

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Ampliació de les zones per a gossos amb la recaudació dels impostos especific de tinença d‟animals.

RESPOSTA:
Aportació admesa, en tant que a la creació d‟un impost, i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa amb els criteris establerts

APORTACIÓ:
Ampliació de la neteja de la vía pública, amb la recaudació del esmentat impostos.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Tendría que haber un control sobre la cantidad de animales que hay en la ciudad, principalmente perros,
igual que los comerciantes pagan más impuestos por los residuos pues los propietarios de perros
también, obligación de pagar una licencia por tener animales de compañía.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa amb els criteris establerts

APORTACIÓ:
Endurecer y aplicar las sanciones a los propietarios incivicos, un política más activa sancionadora es
necesaria ya que se está demostrando que la mayoría de propietarios no cumplen con sus obligaciones
y les da igual el resto de ciudadanos.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
Obligar a usar los pipican, ya está bien que l‟h sea un gran pipican. Y no sólo las heces ensucian, las
meadas son incluso más molestas, mi calle da realmente asco. Los parques son de todos y no lo
parece, no son para el disfrute de los perros, las personas sobre todo los niños primero.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
En tant a la necessitat de mantenir un espai públic net
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

APORTACIÓ:
Els gossos només poden estar lliures (sense corretja) a les àrees destinades amb aquest efecte, i en
cap cas podran estar lliures als parcs i jardins de les ciutats i menys encara als carrees.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança. Els gossos han
d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai públic és d‟ús
compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin una convivència
respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
La policia municipal s‟encarregarà de fer complir el punt anterior, passant almenys una vegada al dia per
cada parc, i no sempre en el mateix horari. Al contrari d‟ara, serà obligació de la policia fer aquest
reconeixement, i no només quan els veïns truquen.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Si es troba un gos deslligat es procedirà a buscar al seu amo per posar una multa dinerària, amb
tolerancia zero i des de la primera vegada que es vegi.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

APORTACIÓ:
Horario con posibilidad de llevar mascotas, no consideradas de razas peligrosas, sin necesidad de
llevarlas atadas. Hay ejemplos en muchos municipios del país, por ejemplo Baracaldo en Bilbao.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
Creación de lugares para los perros, con comodidad para animales y propietarios. El inicio del correcan
de can Boixeres está bien pero es insuficiente. Los propietarios deberían tener el derecho a sentarse y
ver con claridad en las horas nocturnas. Un terreno blando, tipo césped o hiervas similares, para el
cuidado de las patas de los animales.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Abandono 0. Castracion obligatoria, gratuita o a bajo precio.

RESPOSTA:
Aportació admesa i parcialment incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

APORTACIÓ:
Prohibir la cria en casa de perros y gatos sobre todo perros ppp

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Censo y chipado obligatorio bajo sanción económica. El tema del adn tambien seria obligatorio tanto
para el tema de las cacas y contra el abandono.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Policia preparada para actuar ante un caso de abandono o maltrato.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

Mayor presencia policial SIN UNIFORME

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Control total de todas las mascotas mediante chip

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Placa identificativa obligatoria en el collar con el nombre y dirección del dueño de todos los perros de
raza peligrosa

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Hola, vivo en Bellvitge y el pipican que han puesto en el parque es insuficiente, es pequeño no hay
ninguna sombra y a los perros no les va bien las piedrecitas del suelo, detras del polideportivo hay un
espacio ideal.
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Creacion de mas y mejores espacios reservados para perros. Los que hay son pocos pequeños y
sobrios.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Regulacion de ruido (ladridos) control dB y horarios permitidos

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Mayor vigilancia de perros sueltos sin correa y deposiciones en el espacio publico

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

DESENVOLUPAMENT:
En tant a la regulació de lús obligatori de corretja i la prohibició de deixar brutícia a l‟espai públic

APORTACIÓ:
Imposicion de una tasa municipal que se utilice para mejorar la limpieza en zonas castigadas por la
orina de perros. Farolas columnas esquinas y aceras. Es horrible el olor de algunas zonas de la ciudad.

RESPOSTA:
Aportació admesa i parcialment incorporada

DESENVOLUPAMENT:
En tant a la necessitat de mantenir l‟espai públic net

APORTACIÓ:
Imposar multes als propietaris dels animals que no es preocupen de recollir les merdas dels seus
gossos.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Netejar diariament els llocs que es puguin habilitar per els animals.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

APORTACIÓ:
Els llocs habilitats tenen que ser de tamany suficientment gran perque puguin corre. No com el pipi can
que ia a Alvarez de Castro que es ridicul.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Cal un espai per a gossos a la Marquesa

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Els espais per a gossos han de netejar-se diàriament, no tots els usuaris són irresponsables i no es
poden fer servir per la pudor que fan i el risc de paràsits i malalties (exemple: pajaritos)

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

La persecució policial no és la solució: no hi ha espais per a gossos i necessiten exercitar-se, jugar,
sense anar lligats permanentment, per un bon equilibri.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada. Entenent l‟aportació com a petició de permetre gossos deslligats

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

APORTACIÓ:
Més vigilancia per part de la Guardia Urbana i Sancions als propietaris dels animals domèstic que no
compleixin l‟ordenança municipal, sobretot per les deposicions a la via pública.

RESPOSTA:
Aportació parcialment admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
Prego espais oberts i amplis per poder passejar i jugar amb els gossos, és una necessitat que mai
desapareixerà ja que han de sortir si o si, i han de fer les seves necessitats si o si.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Prego una feina de concienciació respecte les deposicions, ja que per exemple el meu carrer sempre
està ple d‟aquest tipus de bruticia.
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
En tant a la necessitat de mantenir net l‟espai públic

APORTACIÓ:
Prego una neteja més conscient dels carrers.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
En tant a la necessitat d‟un correcte comportament humà que mantingui un espai públic net

APORTACIÓ:
Prego concienciació per aquells que no tenen gos de respecte per als que sí han decidit tenir-ne, l‟espai
es de tots, tots tenim dret a gaudir-ne dels espais, no només aquells que tenen fills.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Cens de gossos i propietaris

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Analisis excrements per ADN vinculat al cens

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Sancions exemplars I elevades.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
Bosses per fems repartides per exemple a papeleres.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança. Tot i així, comentar-li que s‟intal·len de sanecans (distribuidors de bosses) als
espais dedicats a l‟esbarjo dels nostres gossos.
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

APORTACIÓ:
Considero que l‟Ordenança de civisme de L‟Hospitalet és adient i recull els drets i les obligacions
correctes. El problema és que no es compleix ni es respecta per deixadesa de les autoritats que són
indulgents amb el seu compliment.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
En tant que l‟Ordenança anterior compleix les seves expectatives

APORTACIÓ:
Preocupa la manca de compliment del títol III de l‟ordenança de Civisme dels articles 33 (punt 3), article
40 (punts 1.3, 1.5, 1.6), article 41 (no es fan servir els pipicans) i l‟article 45 de gossos perillosos

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Manca règim sancionador per aconseguir canviar la cultura i els hàbits dels propietaris de gossos.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador

APORTACIÓ:
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

Buscar models d‟altres ciutats referents, no cal inventar coses noves

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Tenim molts solars per a ser habilitats per aquest ús, en comptes de tants blocs de pisos

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Crear més àrees de qualitat per a gossos. No fe pipicans minusculs on els gossos ni tan sols volen
entrar. Tan petits que els gossos estan estressats i molt tensos. Fer pipicans com el que s‟ha habilitat a
Sant Josep (aprop de les piscines), que la veritat, es mooolt bona iniciativa de l‟Ajuntament. Un espai
adecuat per a gossos que evita que haguem d‟estar a altres llocs i apareguin disputes i malentessos
amb persones sense gos

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Perseguir i penalitzar durament als propietaris irresponsables i poc ètics que no recullen els excrements
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

del seu gos. Cosa que perjudica greument al barri i afecta directament a la resta que si que ho fem.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
En tant a la necessitat de mantenir net l‟espai públic

APORTACIÓ:
Hi ha un punt on si ha plogut o està mullat i toques la vorera amb la ma nua o hi caminen els gossos
passa la corrent. i la intensitat es bastant alta. Concretament la cantonada Av. Ventura Gassol amb Av.
Josep Tarradellas i Joan (direcció mar/Barcelona). S‟hauria de revisar, ja que es perjudicial tan per
gossos com per persones

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Unir momentos de recreo en los colegios con asociaciones animalistas.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Educar en el respeto a los seres vivos que comparten el espacio con nosotros. Y no hablo solamente
de perros y gatos.
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Campañas educativas y no opresoras ni amenazadoras para que los propietarios de animales usen de
forma civilizada los espacios públicos.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Asumir por fin y de forma definitiva, que los animales NO son un problema si no que contribuyen y
pueden ayudar de forma muy eficaz, a hacer una sociedad mas humana, amable y social.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Més campanya, més mesures de control i implicació ciutadana

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada
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Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Registre dels gossos en un cens identificats per ADN. Impost per tinença de gossos (els gats no
embruten la via pública). Amb aquests impostos, finançar la recerca de deposicions al carrer i multar els
propietaris incívics.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada, en tant que al censat genètic

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Esterilització obligatòria dels animals de companyia; que amb el registre s‟obligui a esterilitzar-los.
Prohibició de cria. Multa si es cria o no s‟esterilitza l‟animal.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada, en tant que a la criança

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Obligació de portar els gossos lligats a la ciutat.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança
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APORTACIÓ:
Vetllar pel benestar animal a tots els nivells: físic, mental i anímic.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Més espais on els gossos puguin anar deslligats i fer exercici: poder correr, jugar,... amb l‟espai
suficient. Crec que a cada parc minicipal s‟hauria de destinar un espai per gossos.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
En concret, en el districte II, el Parc de la marquesa disposa de molt espai. Tant que crec que se li treu
prou profit. Una part podria ser destinat a contruit un espai per gossos.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
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Canviar l‟idea de pipican, en general són llocs insalubres pels gossos. Canviar a la idea d‟un espai per
gossos amb arbres, idealment terra natural, no sorra, arbres, bancs pels propietaris, font, paperares,...

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Gossos perfectament lligats.Els considerats de raça perillosa amb morrió

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Miním un parell o tres de pipi-cans per barri

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Més agents civics que velen per totes les ordenançes municipals amb rango de autoridad (policies) amb
capacitat „intiminatoria‟ i sancionadora.

RESPOSTA:
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Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Tancar l‟espai de la remunta pels gossos, la meitat per deixar mes espai als demés, nosaltres ja som
responsables dels gossos, els controlem i recollim les necessitats, el que no podem fer es estar amb
una preocupació sempre per que sabem que venen a multar sempre.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
S‟haurien de fer àrees de lleure dels gossos, correcans o similars. Els que hi ha actualment (almenys al
barri del Centre i a Bellvitge) són uns pipican petits, ridículs, davant del nombre de gossos que hi ha. A
sobre, el terra és fet de pedretes que es fiquen entre els „dits‟ dels gossos i fan que es quedin quiets.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Estaria bé que es diferenciés els gossos PPP de la resta, i més si són de raça petita. És bastant
incomprensible que la policia municipal et persegueixi per demanar-te tots els papers del gos (raça
petita, menys de 10 quilos) com si portessis un lleó pel carrer. Per no parlar de la sensació de fer-te
sentir com un delinqüent per passejar un gos.

67

Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança és de compliment per a tots els propietais d‟animals

APORTACIÓ:
Es podria fer també una mica de pedagogia per la ciutadania en general sobre el tema dels animals.
Tenim els mateixos drets que la resta de ciutadans i moltes vegades ens hem de sentir insults i fins i tot
cops de peus als nostres gossos perquè no els agraden. Tots hem de conviure plegats i hi ha gent que
no ho entèn això. La majoria de gent recollim les deposicions, portem els nostres gossos vacunats i amb
xip, i sovint ens sentim maltractats tant per alguns ciutadans com per l‟ajuntament.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Ja que ara mateix no hi ha un lloc com cal perquè els gossos puguin córrer, estaria bé una mica de
permissivitat davant del fet que els gossos de raça petita puguin anar sense lligar quan hi ha espais
buits de gent. Potser estaria bé copiar la normativa de l‟Ajuntament de Barcelona respecte a aquest
tema. Si el propietari pot controlar el seu gos, pot portar-lo sense lligar, almenys en llocs sense gaire
trànsit de gent.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els gossos han d‟anar lligats a l‟espai públic excepte a les zones desdicades al seu esbarjo. L‟espai
públic és d‟ús compartit per tots els ciutadans i ciutadanes i hem d‟establir unes normes que permetin
una convivència respectuosa per a tots.

68

Servei de Participació.
Regidoria de Participació Ciutadana
Servei de Salut. Àrea de Benestar i Drets Socials.

APORTACIÓ:
En el cas del meu barri, Bellvitge, on hi ha molts gossos, s‟hauria de vallar l‟espai de darrera del
poliesportiu municipal Sergio Manzano, posar 6 bancs, 6 papereres i 1 font per a gossos. Necessiten
espai per correr sense molestar ningú i alla hi ha de sobres sense necessitat de gaire manteniment ja
que amb la mala herba que creix per si mateixa no es necessiten aspersors i no cal aquella gravilla
fastigosa i segurament carisima que només fa que agafar pudor.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
El nou pipican que s‟ha fet al parc de l‟ermita és del tot insuficient en tamany per a la quantitat de
gossos que hi ha a Bellvitge. Els aspersors fan que hi hagi aigua estancada que és un caldo de cultiu
per als mosquits, no s‟hi pot estar de la quantitat que hi ha. La gravilla fa una pudor a pipí que tira
enrere. No hi ha cap ombra en la que refugiar-se. No sé quants diners ha costat pero nomes serveix
perquè els guardies urbans puguin començar a multar en comptes de només avisar, ja que ara sí que hi
ha un espai i no hi ha excusa per portar el gos suelto. Espero que amb les multes es recuperin una mica
dels diners d‟aquest desastre mal anomenat pipican.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Crec que és molt necessari adaptar espais en desús de la ciutat a animals domèstics i així col•locar-hi
pipicans o correcans. En zones noves com els barris propers a Fira ja s‟ha intentat fer, però en barris
amb una disposició urbanística més antiga, aquesta reflexió no s‟ha fet. Per exemple, als barris de
Collblanc i la Torrassa s‟han asfaltat terrenys els quals eren idonis per a aquest ús. Cal pensar que no
només s‟ha de prohibir o limitar sinó també s‟han de donar possibilitats als propietaris i propietàries
d‟aquests animals.

RESPOSTA:
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Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Cal que hi hagi agents o „vigilants urbans‟ els quals es dediquin, entre altres coses, a passejar per TOTS
els carrers de la ciutat (encara que siguin sense sortida) i que puguin multar als propietaris incívics.
Només amb una passejada ja et pots trobar moltes persones incíviques. Aquests agents han d‟anar a
peu, han de trepitjar els carrers, olorar-los,... Així es com algú se‟n pot adonar que els carrers de
L‟Hospitalet estan molt bruts.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Cal posar remei, no només a les defecacions dels animals domèstics les quals són més fàcils de recollir,
també als orins els quals fan malbé parets i mobiliari urbà i provoquen males olors als nostres carrers. Hi
ha altres poblacions que en aquest aspecte han avançat força així que seria interessant demanar
consell a altres poblacions.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada, en tant a la necessitat d‟esbandir les miccions

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
El sevei de neteja de la nostra ciutat ha de millorar i MOLT, però en referència a aquest tema, cal tambè
que se‟ls impliqui. Cal que netegin les deposicions a la via, si el propietari/a no ho ha fet. El que no pot
ser és que al final qui en surti més agreujat sigui el ciutadà/na. Pot ser que en la normativa ja hi digui
que el servei de neteja se n‟ha de fer càrrec, però si és així, en la realitat no es porta a terme.
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RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Ha d‟existir una normativa i que aquesta es faci complir i a més jo afegiria el pagament d‟una taxa per tal
de col•laborar en totes les millores i manteniment del les infraestructures que es facin.

RESPOSTA:
Aportació admesa (en tant que a la creació d‟una taxa) i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa amb els criteris establerts

APORTACIÓ:
Potenciar agents cívics que conscienciïn als propietaris d‟animals envers deures i drets

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Que hi hagi l‟obligació de signar una carta de compromís cívic quan es censin els animals.

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada
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DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa amb els criteris establerts

APORTACIÓ:
Protegir les zones dels parcs amb molta vegetació per tal que no sigui malmesa pels animals.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Obligacio de xipar, esterilitzar i censar els animals

RESPOSTA:
Aportació admesa i parcialment incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Control de l‟estat dels animals a través del cens municipal

RESPOSTA:
Aportació admesa i parcialment incorporada

DESENVOLUPAMENT:
En tant a l‟obligació del propietaris de proporcionar les cures necessàries per a garantir la salut i el
benestar dels animals tant pel que fa a tractaments preventius com guaridors de malalties i el que
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disposin les autoritats sanitàries o legislació vigent. I en tant a la obligatorietat de censat

APORTACIÓ:
Colaboracio amb les entitats animalistes locals per promocionar l‟adopció

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La voluntat de promocionar les adopcions no es poden regular per ordenança municipal. En tot cas, es
faran campanyes de promoció amb entitats

APORTACIÓ:
Que tot allò que sigui d‟estricte compliment es faci complir. És a dir, que s‟apliqui la normativa sempre, a
tothom i en tota circunstància. Només així serà un tema seriós. De res serveix legislar conductes i no
aplicar la llei, perquè això és permetre el delicte i atentar contra el compromís de qui no comet el delicte.

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Que la conducta que els animals poden tenir, espontàniament o facilitades pels seus amos, s‟ajustin a la
normativa de convivència i civisme. En cas d‟incompliment la sanció hauria de ser sempre per l‟amo i
exponencial si reitera.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador
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APORTACIÓ:
Que en cap cas sigui possible una situació on una persona prengui mal a causa de l‟acció d‟un animal i
no hi hagi responsabilitats i accions compensatòries.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
L‟Ordenança integra el règim sancionador. Existeixen situacions on cal presentar denúncia

APORTACIÓ:
Que es respecti la dignitat dels animals en l‟aplicació de qualsevol normativa, sent responsable sempre
la persona que consti com a propietària. Per tant és necessari que es comprovin les dades de registre
dels animals periòdicament i a cada gestió sobre l‟animal que calgui fer.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Fer complir normativa actual sobre necessitat de dur lligats i/o amb morrió els gossos perillosos

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
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Habilitar zones exclusives per al passeig de gossos

RESPOSTA:
Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que les zones per a gossos
no es regulen a l‟Ordenança. La ubicació i el projecte d‟aquestes zones es realitza a l‟àrea d‟Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

APORTACIÓ:
Incrementar el control per evitar molèsties causades pels animals de companyia (sorolls en hores
nocturnes, excrements...

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada. En tant que a la regulació de les hores de descans

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
Control sobre la documentació dels animals (xip, assegurança...)

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança

APORTACIÓ:
La senyora de progat em va comentar que havia alguna falta ortogràfica, accents diacrítics, la paraula
tanmateix malament emprada, ... Em faig a l‟idea que el text passarà abans per normalització.

RESPOSTA:
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Aportació fora de l‟abast de la consulta i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació no encaixa en els paràmetres d‟aquesta consulta donat que no és objecte de
regulació a l‟Ordenança

APORTACIÓ:
L‟article 6è punt 4.1: no cal punt 4.1 perquè no hi ha punt 4.2

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
4.1 és subapartat del 4

APORTACIÓ:
A aquest article 4.1: està prohibida la criança d‟animals salvatges en captivitat. Els peixets tropicals de
casa meva estaran prohibits que es reprodueixin? M‟he d‟adreçar a l‟article 26?

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
4.1. Exhibir i passejar animals salvatges en captivitat a la via, als espais públics i als passadissos
interiors dels establiments comercials col·lectius. Traslladar animals salvatges en captivitat per mitjà del
transport públic. La criança d‟animals salvatges en captivitat.

APORTACIÓ:
A l‟article 11è que parla sobre el transport d‟animals en vehicles, no sé si seria bo afegir “i tots aquells
aspectes que a més pugui establir el reglament de trànsit”.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada
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DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança
Text a proposta: “sempre utilitzant els mitjans de subjecció o seguretat que s‟estableixin a la normativa
de trànsit”

APORTACIÓ:
A l‟article 13è, apartat 3 no sé si es pot afegir, “o per cacera”

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
La seva aportació és positiva i s‟incorpora als treballs d‟elaboració de l‟Ordenança
Text a proposta: Organitzar, promoure, facilitar o participar en activitats i/o espectacles de qualsevol
naturalesa que incloguin humiliació, patiment (físic o psíquic) o mort de l‟animal, així com la simulació
d‟aquests tipus d‟activitats i/o espectacles amb animals vius, sigui quina sigui la seva finalitat.

APORTACIÓ:
No sé si convindria fer referència també a la legislació autonòmica (em penso) que estableix que no
poden apareixes animals vius a aparadors de botigues

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Tot objecte regulat a la legislació catalana, és d‟obligat compliment a la ciutat.

APORTACIÓ:
Article 14, punt 2.3: a una galeria, balcó o pati no puc tenir per exemple una tortuga, o una gàbia
d‟ocell?

RESPOSTA:
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Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, celoberts, galeries, terrats, patis
de ventilació o balcons; en el cas de llocs adjacents i exteriors als habitatges, sempre hi han d‟estar
directament connectats amb l‟interior i han de disposar d‟unes dimensions que permetin el lliure
moviment dels animals.

APORTACIÓ:
Article 18, apartat a: hi ha espècies de tortugues que també són perilloses. Jo no faria l‟excepció amb
les tortugues.

RESPOSTA:
Parcialment admesa. Parcialment acceptada

DESENVOLUPAMENT:
És prohibida la tinença d‟animals salvatges que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que
hagin agredit les persones o altres animals, quan la seva perillositat hagi estat dictaminada per l‟autoritat
municipal competent.

APORTACIÓ:
Article 34.4: els excrements no es poden dipositar als contenidors d‟orgànica?

RESPOSTA:
Aportació admesa i no incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Els excrements recollits s‟han de dipositar en els contenidors de rebuig o papereres, utilitzant bosses o
altres embolcalls que assegurin l‟aïllament de les deposicions.

APORTACIÓ:
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Article 45, gossos perillosos. Actualment demanem que ens aportin anualment el rebut de la pòlissa,
una taxa i que ho renovin als cinc anys?

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
L‟obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits legalment establerts i que quedaran
recollits a l‟Ordenança
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5. Aportacions de les entitats
Pel que fa a les aportacions i rectificacions del text proposat que les diverses entitats
animalistes convidades ens han fet arribar, la següent relació fa referència a totes
aquelles admeses i incorporades als treballs de redacció de l‟ordenança.
APORTACIÓ:
Modificar text relatiu a la Declaració Universal dels Drets dels Animals.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Modificat

APORTACIÓ:
Establir obligatorietat morrió tipus cistella.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Afegit

APORTACIÓ:
Modificar text relatiu a la Declaració Universal dels Drets dels Animals.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Modificat
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APORTACIÓ:
Modificar text relatiu a animals de producció.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Modificat

APORTACIÓ:

Establir obligatorietat morrió tipus cistella.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Afegit

APORTACIÓ:
Els animals exòtics de companyia no podran romandre a habitacles no aptes que puguin causar-los
dany físic.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Afegit
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APORTACIÓ:
Prohibir romandre els animals en vehicles estacionats més d‟una hora.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Afegit

APORTACIÓ:
Els animals exòtic perillosos han d‟anar a transportins adequats per evitar accidents.

RESPOSTA:
Aportació admesa i incorporada

DESENVOLUPAMENT:
Afegit de manera genèrica

6. Annex I: Invitació a la sessió de treball presencial
Invitació a la sessió de treball de l‟1 de desembre enviada a tots els ciutadans que van
acceptar participar al qüestionari de la consulta web:

Tema: Sessió de treball / ordenança Protecció, Control i Tinença d'Animals
Benvolgudes i benvolguts,
Us convoquem a la sessió de treball sobre del projecte d‟ordenança de Protecció,
Control i Tinença d‟Animals que presenta l‟àrea de Benestar i Drets Socials.
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Us adjuntem a aquest correu el text del projecte i us informem que a la sessió
assistiran un tècnic de l‟àrea de Benestar i Drets Socials i un tècnic de Participació
Ciutadana per tal de recollir les vostres aportacions i propostes de millora.
La sessió de treball es durà a terme el dia 1 de desembre a les 18:30 al Centre
Cultural la Bòbila (Plaça Bòbila, 1).
Així mateix us recordem que fins al dia 30 de novembre podeu accedir a la consulta
web en aquest enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/1110985_1.aspx?id=1
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