Oficina de Premsa

- Nota de premsa L’objectiu és posar fre a la brutícia que generen a l’espai públic els
propietaris incívics d’animals

L’Ajuntament de Mollet engega una campanya de
tinença responsable d’animals de companyia
L'Ajuntament de Mollet ha començat aquesta setmana una campanya amb
l'objectiu que els propietaris prenguin consciència de la responsabilitat
que comporta tenir animals de companyia i fer més agradable la
convivència a l'espai públic.
Amb aquesta finalitat s'ha enviat una carta a totes les persones que tenen un
animal registrat al Cens d’Animals de Companyia de l’Ajuntament
acompanyada d’una octaveta on s’informa dels deures i obligacions dels
propietaris per a una bona convivència a l’espai públic, com l'obligatorietat
d'identificar els animals amb un microxip, portar-los lligats i les obligacions
específiques per als propietaris dels gossos considerats perillosos.
Un dels punts principals de la campanya és tornar a recordar als propietaris
incívics que és obligatori recollir sempre els excrements, ja que l’espai
públic és un espai de convivència on, a banda dels animals, hi passegen
moltes persones, hi juguen infants, etc. Justament en aquest sentit,
l’Ajuntament ha recollit nombroses queixes i demandes de veïns que reclamen
més responsabilitat als propietaris de gossos per mantenir els carrers nets
d’excrements.
La campanya també pretén informar i alertar de les conseqüències d’una
tinença irresponsable, amb sancions que poden anar del 100 fins als 20.000
euros.
La campanya té una vessant sensibilitzadora i informadora adreçada a les
persones que tenen animals de companyia, amb diferents elements de difusió
amb el lema “Els animals no hi entenen. Tu, sí” (pantalles informatives
municipals, anuncis a la premsa, repartiment de l’octaveta informativa...) i la
informació directa per part dels Agents Cívics en aquelles zones on s’ha
detectat una major presència d’animals a l’espai públic. L’altra vessant de la
campanya és d’actuació directe davant els incompliments de l’Ordenança
municipal de tinença d’animals de companyia. En aquest cas la responsabilitat
és de la Policia Municipal.

Adjuntem l’octaveta informativa.
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