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Actualitat

La Policia Local realitza 71 controls sobre l'ordenança de tinença
d'animals de companyia

Dimecres 13 d'agost de 2008
Un total de 22 propietaris d'animals de companyia han estat sancionats, més
del 50% a causa de no dur l'animal censat o xipat La Policia Local de Castellar
del Vallès ha realitzat entre el 22 de juliol i el 8 d'agost una campanya per tal de
comprovar si els propietaris d'animals domèstics compleixen l'Ordenança Municipal
sobre Tinença d'Animals de companyia i les normes relatives a la presència de
gossos a la via pública. En total, s'han portat a terme 71 inspeccions, 22 de les quals
han donat inici a un expedient sancionador per incompliment de l'ordenança. La
majoria de les infraccions detectades, un 55%, s'han produït per no portar l'animal
correctament identificat, és a dir, perquè l'animal no estava censat o bé no portava
xip, mentre que el 45% restant correspon a altres tipus d'infraccions com ara portar
l'animal deslligat o sense morrió. "Tot i això, un 70% dels propietaris han
subsanat de forma diligent aquesta regularitat i, per tant, no patiran cap
sanció", segons que ha explicat la regidora de Benestar Social i Salut, Mercè
Giménez. D'altra banda, la regidora ha destacat que durant la campanya s'ha
comprovat "que hi ha hagut un augment de la conscienciació dels propietaris
pel que fa a les normes de conducta a la via pública". Així, en aquest sentit, s'ha
detectat que, entre d'altres, els propietaris tendeixen cada vegada més a recollir les
deposicions que els seus animals fan als carrers de Castellar. Tot i això, durant els
15 dies que ha durat la campanya, la Policia Local ha hagut de recordar a diverses
persones que tenen animals de companyia "la necessitat i la importància de tenir
el gos ben identificat", tal i com regula l'ordenança municipal.
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