ZONES D’ESBARJO PER A GOSSOS

EL NOU TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA
DE TINENÇA D’ANIMALS

El consistori amplia fins a sis les zones
d’esbarjo per a gossos i regula per a cadascuna
d’elles les normes d’ús, de compliment
obligatori.

Per tal d’adaptar la normativa sobre la tinença
d’animals a les millores que l’Ajuntament vol
incloure en la convivència de la ciutadania amb
els gossos, s’ha elaborat el nou text refós amb les
novetats següents:

A.
B.
C.
D.

Parc dels Pinetons.
Jardins del Mil·lenari.
Jardins de la Nimfa (*).
Zona Ametllers, al límit nord del carrer de
la Pollacra Goleta Constança, per sota
de l’autopista (*).
E. Mirador del Bell Resguard (*).
F. Platja del Masnou (des de Can Teixidó fins
a Montgat).

• Carnet de tinença cívica i responsable: per poder
portar un gos deslligat en les zones d’esbarjo,
caldrà estar en possessió d’aquest carnet.
• Foment de l’educació canina.
• Nova regulació de les zones d’esbarjo per a
gossos.
• Identificació i cens: els animals han de
ser identificats amb un microxip i censats
a l’Ajuntament, que entregarà una xapa
identificadora.
• Excrements: s’ha de recollir els excrements i
netejar els elements afectats per l’orina, inclosos
els arbres.

(*) en fase d’execució durant el 2017

La tinença de gossos considerats potencialment
perillosos resta sotmesa a la normativa estatal i
autonòmica específica (Llei 10/1999, Llei 50/1999,
Reial Decret 287/2002 i Decret 170/2002).
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Com obtenir-lo:

Durant l’estiu del 2017 es posa en marxa una
prova pilot d’un espai de bany i convivència
amb gossos a la platja del Masnou, des de Can
Teixidó fins a Montgat. En total, la zona on es
podrà accedir amb gossos abasta uns 1.600 m2.

• El carnet garanteix a la resta de ciutadans que:
– La persona portadora del gos és responsable
		 d’aquest i el mantindrà sempre sota el seu control
		visual.
– La persona portadora del gos compleix amb les
		 normes de civisme.
– El gos està ben socialitzat i té un comportament
		 correcte amb les persones i amb els altres
		 gossos. Obeeix les ordres de la persona que el
		porta i pot estar-se al costat d’ella si se l’hi ordena.

Cal dirigir-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
OAC (*) i omplir la sol·licitud adjuntant la
documentació següent:

S’haurà d’utilitzar amb civisme i responsabilitat i
seguir les normes d’ús següents, entre d’altres:
• Per poder portar el gos deslligat s’haurà d’estar
en possessió del carnet de tinença cívica i
responsable i mantenir el gos vigilat en tot
moment.
• Cal mantenir l’espai net: recollir els excrements
en bosses tancades i diluir els orins en aigua per
evitar males olors.
• Els gossos de races considerades potencialment
perilloses només hi podran accedir lligats i amb el
morrió posat, segons l’article 2 de la Llei 10/1999.
• No es podrà superar l’aforament de 35 gossos.
• Està prohibit rentar els gossos amb sabó a les
dutxes públiques.
Recomanacions:
• Evitar les hores de màxima insolació (de 12 h a 16
h) perquè el gos no pateixi un cop de calor.
• Proporcionar aigua al gos perquè no es
deshidrati.
• Abans de deixar el gos deslligat, s’ha de vigilar
i parlar amb les altres persones del voltant, per
evitar conflictes.

• Només el poden sol·licitar les persones propietàries
de gossos no considerats potencialment perillosos.
• La persona propietària del gos haurà de signar
una declaració responsable assegurant que
es compleixen els requisits anteriors i omplir
un formulari sobre el text refós de l’Ordenança
municipal de tinença d’animals. A més, haurà de
demostrar unes nocions bàsiques de civisme i
educació canina.
• El/la titular del carnet serà la persona propietària del
gos i servirà per a les altres persones que el portin,
fins a un màxim de tres més, que hauran de ser
majors d’edat.
• L’animal ha d’estar identificat amb un microxip
i registrat al Cens Municipal d’Animals de
Companyia.

• Si el gos està censat en el municipi del Masnou:
– Declaració responsable signada per la persona
		 propietària del gos.
– Formulari emplenat de coneixements sobre
		 tinença d’animals, benestar i educació canina.
		 La persona serà declarada APTA quan la
		 puntuació del formulari sigui, com a mínim,
		 de 7 punts sobre 10. A aquest efecte s’ha
		 elaborat el llibret Informació sobre tinença
		responsable d’animals, que trobareu als tràmits
		 de la seu electrònica o presencialment a l’OAC.
• Si el gos està censat fora del Masnou, també cal
portar
– Fotocòpia compulsada del DNI de la persona
		 propietària del gos.
– Fotocòpia compulsada del Cens Municipal
		d’Animals.
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(*) OAC – C. Roger de Flor, 23. El Masnou
Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dijous tarda de 16 a 19 h (a l’agost tanca a les tardes).
Quan un dijous sigui festiu o vigília de festiu, l’oficina
aquella tarda no obrirà i ho farà la tarda del dia hàbil
immediatament anterior.

