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MOCIÓ PER REDACTAR L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓ, CONTROL I
TINENÇA D’ANIMALS A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET
La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius, en
general, i dels animals més propers a les persones, en particular, fa necessari que els
municipis comencin a vetllar per la protecció i el control dels animals de companyia, de les
mascotes, i regular la seva tinença responsable.
És evident que els animals de companyia, les mascotes, són una realitat a la nostra ciutat,
són una font de satisfacció i proporcionen molts beneficis als seus propietaris.
La seva tinença, doncs, exigeix complir un seguit de compromisos tant amb el propi animal
com amb la societat. Tanmateix, en ocasions, la manca de responsabilitat d’alguns
propietaris ha provocat problemes de convivència veïnal i/o ha derivat en una situació de
perill i maltractament del propi animal.
És per això que es fa necessari que els municipis comencin a regular les mesures que
garanteixin, per una banda, una saludable relació dels animals amb les persones en
l’aspecte higiènic sanitari, i per l’altra, una eficaç protecció dels animals per garantir-ne el
seu benestar.
A hores d’ara, la tinença d’animals a l’Hospitalet està regulada sota els paràmetre de
l’Ordenança del civisme i de la convivència fet que fa evident que cal adaptar i actualitzar
aquesta normativa a la realitat actual tot redactant-ne una de nova que incorpori i reguli els
aspectes bàsics de la tinença responsable com és la necessitat de censar els animals,
conscienciar de la necessitat de vetllar pel benestar dels animals i d’informar als propietaris
dels seus drets i deures (sobretot els que tenen relació amb l’àmbit de la neteja de l’espai
públic).
El 30 de novembre de 2016 va finalitzar el procés de consulta ciutadana per elaborar
l’Ordenança municipal sobre protecció, control i tinença d’animals i el mateix equip de
govern va informar que la seva aprovació es preveia per l’abril del 2017.
Tanmateix, a hores d’ara, la ciutat de l’Hospitalet encara no disposa de cap reglament ni
ordenança que reguli la tinença responsable d’animals fet que ocasiona un problema
important a l’hora de lluitar contra els casos de maltractament animal i contra les actuacions
incíviques d’alguns propietaris.
Cal fer esment, a més, que els darrers baròmetre d’opinió pública de la ciutat mostren com
la ciutadania identifica el problema de “les femtes de gos sense recollir” com un dels
principals problemes de ciutat. Un problema que, a més, afecta de manera important en la
imatge de la ciutat, en la qualitat de vida de la ciutadania i en les condicions higiènicsanitàries dels carrers.
Per tant, un altre aspecte que indica la necessitat que l’Hospitalet compti amb una
ordenança pròpia per regular la tinença responsable dels animals és el poder incloure dins
d’aquesta ordenança un règim sancionador contra aquells propietaris d’animals que no
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compleixin amb el seu deure de mantenir net l’espai públic i contra aquells que no tinguin la
cura necessària i adient d’aquests éssers vius. Un règim sancionador que ha de ser entès
com una eina més per lluitar en contra d’aquestes situacions. Una eina que s’ha de sumar a
les campanyes informatives i que ha de comptar, des d’un inici, amb els recursos necessaris
per tal de garantir la seva aplicació.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Redactar l’Ordenança Municipal sobre protecció, control i tinença d'animals a la
ciutat de l'Hospitalet.
SEGON.- Incloure dins l’Ordenança Municipal sobre protecció, control i tinença d’animals a
la ciutat de l’Hospitalet un règim sancionador per aquells propietaris que no compleixin amb
l’obligatorietat de mantenir net l’espai públic i per aquells que no garanteixin el benestar de
l’animal.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a les entitats animalistes de la ciutat, a les
associacions de veïns, als Consells de Districte i al Consell de Ciutat.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió

Jordi Monrós i Ibáñez

