BAN

Relatiu al control de gossos
El trist succés esdevingut últimament a Mallorca, en el que un nen ha mort com a
conseqüència de l’atac d’un gos incontrolat, ha sensibilitzat l’opinió pública, que
demanda de les autoritats una major vigilància, amb l’objecte de prevenir les
conseqüències irreparables que poden ocasionar successos d’aquest tipus.
Aquesta Alcaldia no pot romandre insensible davant aquesta preocupació ciutadana, per
la qual cosa, fent-se ressò d’aquest sentir generalitzat i en exercici de les facultats que la
legislació vigent m’atorga, per la present:
DISPOSO:
Primer.- Es recorda a la població que l’article 15 de l’ordenança municipal reguladora
de la possessió d’animals de companyia, que fou aprovada pel ple d’aquesta Corporació
en sessió celebrada el 30 de setembre de 1992, estableix que en els espais públics, els
gossos hauran d’anar proveïts de corretja o cadena i collar. Així mateix hauran de
circular amb morrió tots aquells gossos que, en raó de la seva naturalesa i
característiques, pugui raonablement preveure’s que generin qualsevol tipus de
perillositat.
Per la seva part, el Decreto 328/1998, de la Generalitat de Catalunya, obliga a la
col·locació d’una placa identificava, on ha de constar el nom de l’animal i les dades del
propietari o posseïdor.
Segon.- Es recorda igualment que la mateixa ordenança disposa que els posseïdors de
gossos han d’adoptar les mesures necessàries perquè no embrutin les voreres o
qualsevol altra zona pública amb les seves deposicions fecals.
Tercer.- La policia local vigilarà el compliment estricte de l’ordenança, denunciant el
seu incompliment i recollint totes les queixes o denúncies que es presentin pels motius
exposats, amb objecte d’adoptar en cada cas les mesures procedents.
Quart.- L’incompliment d’allò disposat a l’ordenança citada i recordat en aquest ban,
podrà ser sancionat amb multa fins a 25.000 ptes., de conformitat amb allò autoritzat per
l’article 221.3 de la “Llei 8/1987, de 15 de abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya”, sense perjudici de la resta de mesures que puguin adoptar-se si la
naturalesa dels fets denunciats així ho aconsella.
Cinquè.- Sense perjudici de la immediata vigència de les normes abans assenyalades, es
recorda l’obligatorietat de marcar tots els animals de companyia abans del dia 4 de
gener de l’any 2000, amb algú dels sistemes previstos en el Decreto 329/1998, abans
esmentat.
Tot això es fa públic per a general coneixement i compliment.
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