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MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM PEL CORRECTE ÚS 
DELS ESPAIS PÚBLICS AMB ANIMALS DE DOMÈSTICS 
 
Donat que el 29 de juny de 2004 el Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va 
aprovar definitivament l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics. En el seu preàmbul, aquesta ordenança expressa que tant des de l’àmbit de 
la salut pública, com des de l’àmbit general de la convivència ciutadana, de la higiene, de 
la qualitat de vida i del medi ambient, calia elaborar una ordenança que regules la tinença 
d’animals per tal de garantir el màxim de respecte als seus drets, el bon nivell de 
convivència entre els animals i les persones en el medi urbà, i el màxim nivell possible de 
qualitat de vida per a tothom. 
 
Donat que en aquesta ordenança es recull el deure dels propietaris dels animals 
d’inscriure’ls degudament al cens municipal d’animals domèstics amb un termini màxim de 
30 dies a comptar del naixement o adquisició de l’animal.  
 
Donat que en l’ordenança es recull també, el deure del propietari o tenidor de l’animal de 
dur-lo correctament lligat i recollir les deposicions fecals quan es passegi l’animal. És en 
aquest punt on cal actuar per aturar l’incivisme i endegar actuacions que permetin eliminar 
els excrements d’animals domèstics als parcs i carres  de Palau-solità i Plegamans. 
 
Per altra banda, l’ordenança també recull que els animals domèstics han d’estar 
correctament identificats ja sigui amb xip o amb tatuatge i han de portar una placa censal 
on constin el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor.  
 
A Palau-solità i Plegamans es fa evident que certes zones del municipi, pateixen 
l’incivisme de propietaris i tenidors d’animals domèstics, majoritàriament gossos, que a 
l’hora de passejar els seus animals, no ho fan correctament i quan aquest fan les seves 
deposicions a la via pública no els recullen degudament. Aquest fet propicia, per exemple, 
que certs parcs, zones verdes i de passeig, vegin com cada dia molts no actuen de forma 
correcte, deixant deslligats els seus animals de companyia i no recollint les seves 
deposicions.  
 
Pel que fa a la problemàtica de passejar els gossos deslligats, Palau-solità i Plegamans 
compta amb l’aprovació d’una moció on ens comprometíem a realitzar els estudis 
necessaris per instal·lar al municipi un espai adequat per l’exercici i esbarjo dels animals 
de companyia. Aquest és un espai necessari per tal de facilitar al veïns i veïnes de Palau-
solità i Plegamans el compliment de les ordenances de civisme i tinença d’animals 
domèstics i instem al govern, a donar-hi compliment amb la major brevetat possible.  
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Pel que fa a la problemàtica de l’abandonament dels excrements d’animals a la via 
pública,  a reu del territori, podem trobar exemples de com diferents municipis han intentat 
solucionar-ho de formes diverses. Molts d’aquets exemples no han obtingut l’èxit esperat, 
els que si han demostrat tenir una elevada tassa d’èxit són les experiències relacionades 
amb la policia de proximitat o agents informadors que durant un període de temps 
informen de la infracció que suposa abandonar les deposicions fecals dels seus animals a 
la via pública en especial en aquells punts d’especial rellevància com parcs infantils i prop 
d’escoles i escoles bressol. Passat aquest període, es comencen a aplicar la normativa i a 
imposar les sancions corresponents.   
 
Cal actuar en aquest sentit per tal de fer complir correctament les ordenances de civisme i 
tinença d’animals domèstics per una millor convivència de tots.  
 
Per tot això el Grup Municipal d’ERC-AM proposem els següents acords a la 
deliberació del Ple de Palau-solità i Plegamans.  
 

ACORDS 
 

Primer.- Endegar una campanya gratuïta i incentivadora per animar a la ciutadania de 
Palau-solità i Plegamans a inscriure els seus animals domèstics al cens municipal.  
 
Segon.- Paral·lelament iniciar una campanya en parcs, jardins, zones verdes, zones de 
passeig i prop de les escoles per conscienciar i informar als propietaris i posseïdors 
d’animals domèstics de la importància de recollir els excrements dels seus animals i de 
les possibles sancions que suposa no fer-ho i dels drets i deures dels propietaris 
d’animals domèstics.  
 
Tercer.- Lliurar al propietari de cada animal censat la placa censal amb les dades 
corresponents. 
  
Quart.- Dotar el municipi dels equipaments i recursos necessaris per facilitar el 
compliment de les ordenances municipals als veïns i veïnes de Palau-solità i Plegamans.  
 
Cinquè.- En un termini no superior als quatre mesos, estudiar la manera més adient 
d’identificar als propietaris o posseïdors d’animals que abandonen les deposicions dels 
seus animals a la via pública i fer complir les ordenances aplicant les corresponents 
sancions si s’escau.  
 
Sisè.- Destinar els ingressos que suposin les possibles sancions imposades als infractors 
de la normativa local en aquest àmbit,  a la protectora d’animals i a campanyes de 
conscienciació sobre la tinença responsable d’animals de companyia. 
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Setè.- Modificar, si s’escau, les ordenances municipals corresponents per tal de poder 
aplicar els acords proposats en aquesta moció.  
 
 


