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MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA
D’ANIMALS
1. ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA
MODIFICACIÓ
L’actual Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals fou aprovada
definitivament per acord del Ple de 14 de juliol de 2009 i publicada al Butlletí Oficial de
la Província de Girona el 29 de juliol de 2009 (núm. 144).
En els darrers anys, s’ha produït un increment en el nombre i la diversitat d’animals
que coexisteixen amb la ciutadania, així com un canvi en la dimensió ètica i la
sensibilitat ciutadana envers els animals. Per això cal adequar la normativa municipal
als temps actuals i als canvis legislatius i socials que s’han produït durant aquests
anys.
La modificació de l’ordenança pretén fomentar la tinença responsable, la protecció i
benestar dels animals, així com millorar el règim disciplinari per tal de garantir la
convivència ciutadana, les condicions higienicosanitàries i de seguretat a la ciutat.
2. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
La modificació de l’ordenança que actualitzi l’actual troba la seva necessitat en els
canvis plantejats i en la seva adequació a la normativa de rang superior. Es vol
disposar d’una eina àgil i de fàcil comprensió, aclaridora i no ambigua en la qual la
ciutadania trobi resposta als seus dubtes en relació amb l’àmbit dels animals de
companyia.
3. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ







Garantir la protecció i el benestar dels animals
Garantir la salut, seguretat i tranquil·litat de les persones
Prevenir conflictes veïnals deguts a una tinença irresponsable
Simplificar la relació i les gestions de les persones propietàries d’animals amb
l’administració
Implementar un règim disciplinari clar, de fàcil interpretació i sense ambigüitats
Recollir totes les aportacions fonamentades dels diferents agents interessats
en la gestió dels animals a la ciutat

4. POSSIBLES
REGULATÒRIES

SOLUCIONS

ALTERNATIVES

REGULATÒRIES

I

NO

Tot i que a la normativa sectorial relativa a la tinença d’animals (domèstics, de
companyia, fauna salvatge, exòtics, de producció,...) és àmplia i ja es regulen les
obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals, així com dels titulars
d’activitats vinculades amb la tinença i/o utilització d’animals, es considera que una
regulació més concreta i detallada de les obligacions i casuístiques particulars del
municipi pot contribuir en un major compliment dels objectius detallats en l’apartat
anterior, així com en l’observança de les competència municipals en aquesta matèria.

