Nota de premsa
Terrassa, 1 de juny de 2017

L’Ajuntament de Terrassa intensifica la vigilància de
les conductes en la tinença de mascotes
Avui comença una campanya en la que la Policia Municipal farà un seguiment
especial del compliment de l’ordenança

L’Ajuntament posa en marxa a partir d’avui, 1 de juny, una campanya durant la qual
farà un seguiment especial del compliment de l’Ordenança de Tinença i Protecció
dels Animals. Una vigilància especial que es mantindrà fins al pròxim 19 de juny. La
millora de les condicions meteorològiques conviden a gaudir més a l’aire lliure i
passar més temps al carrer, tant als ciutadans i les ciutadanes que volen passejar
amb les seves mascotes, com també a tota la resta de terrassencs i terrassenques.
Aquesta coincidència i major ús de l’espai públic pot portar a certes friccions i, per
aquest motiu, el començament del mes de juny ha estat l’escollit per fer un
seguiment especial del compliment de l’Ordenança de Tinença i Protecció dels
Animals per part dels membres de la Policia Municipal.
Des del cos local de seguretat s’ha detectat un increment dels requeriments de la
ciutadania per infraccions relatives a la tinença d’animals. Aquest és un dels motius
pels que es desplega aquest dispositiu amb l’objectiu d’afavorir una convivència
tranquil·la entre les persones que gaudeixen dels carrers amb les seves mascotes i
els que no tenen animals.
La vigilància es localitzarà durant les setmanes vinents a llocs on s’ha detectat una
major freqüència d’infraccions. Aquests espais han estat identificats segons les
denúncies prèvies i en col·laboració amb diferents serveis municipals. En aquests
espais s’incrementarà la presència policial d’uniforme, per tal de traslladar a les
persones propietàries dels animals l’obligació de respectar la normativa i les queixes
de la resta del veïnat. Aquests agents sancionaran també les conductes infractores i
es fixaran especialment en el respecte de la normativa relativa a la tinença d’animals
de races considerades potencialment perilloses. En la mateixa línia, hi haurà agents
no uniformats per detectar algunes de les infraccions més habituals, com ara el fet
que alguns amos no recullin els excrements dels seus gossos.
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