MOCIÓ DELS GRUP POLÍTICS MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) I ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR
(AUP-CAV-PA) PER DUR A TERME UNA CAMPANYA DE CONTROL DEL CENS
D’ANIMALS DOMÈSTICS I LA CREACIÓ DEL BANC D'ADN D'ANIMALS
DOMÈSTICS DE RUBÍ.
Una de les principals preocupacions ciutadanes actuals pel que fa a la higiene i el
respecte a l'espai públic de Rubí és la presència d'excrements de gossos als carrers,
places, parcs infantils i zones enjardinades de la nostra ciutat. Les diverses
campanyes endegades per l'actual i els anteriors equips de govern evidencien que ens
enfrontem a una problemàtica que parla de la conducta incívica dels propietaris dels
animals i que es troba molt arrelada en les costums d’aquests, doncs costa molt
eradicar aquests comportaments. Entenem que a banda de l'aspecte purament estètic,
la presència constant d'excrements de gossos a la via pública, molt especialment a
llocs sensibles, com puguin ser accessos a centres mèdics, escoles, parcs infantils,
etc, suposen un problema de salut pública així com problemes de convivència, i per
tant cal trobar una solució al problema que es planteja.
La campanya que l’Ajuntament ha iniciat en aquest primer any de mandat ha estat
acompanyada d’accions aleatòries i selectives en els llocs més problemàtics per la via
sancionadora,captant l’atenció de la ciutadania i generant debat i conscienciació sobre
la problemàtica i el rebuig compartit vers l’incivisme freqüent en la tinença per part
d’alguns propietaris d’animals.
La via sancionadora emprada fins ara ha donat certs resultats, ja que les sancions per
incivisme han penalitzat i regulat també altres obligacions dels propietaris d’animals i
han evidenciat la necessitat d’iniciar una nova fase que reguli amb més eficàcia tant
l’incivisme com la responsabilitat en la tinença.
Si bé entenem que no cal desistir mai de la tasca informativa i de conscienciació de la
ciutadania sobre la necessitat de respectar l'espai públic com a àmbit de convivència
de totes i tots, també creiem que ha arribat el moment de prendre mesures
sancionadores per resoldre un problema que ha esdevingut crònic per manca de
solucions efectives. Actualment l'únic mitjà de què disposa la ciutat de Rubí per multar
aquells infractors que no recullen els excrements dels seus animals és el règim
sancionador previst al Títol VIII de l'Ordenança Reguladora de la Tinença d'Animals de
la ciutat de Rubí. Segons l'Article 78 d'aquest règim sancionador, no recollir els
excrements a la via pública es pot arribar a sancionar amb multes de fins a 600€ i de
fins a 901€ quan aquestes deposicions s'hagin fet:
a) A l'interior de les zones de joc infantils que estiguin perimetrades amb tancament o
qualsevol altre tipus de delimitació.
b) A menys de deu metres d'aquestes zones que no estiguin perimetrades.
c) A aquells llocs que així ho senyalitzi l'Ajuntament de Rubí.
Malauradament i amb la regulació actual, a la nostra ciutat l'única manera de
sancionar els infractors és que una autoritat municipal presenciï els fets, una
circumstància que evidentment i degut al gran nombre de gossos a la ciutat en dificulta
la identificació. Actualment hi ha censats a la ciutat de Rubí més de 2.000 gossos, tot i
que molt probablement la població de gossos no censats és considerable (es calcula
que podrien ser uns 15.000). Tots aquests fets fan del tot inútil qualsevol campanya
sancionadora que es basi en la regulació actual.

És per això que, sense renunciar a la necessitat com hem dit abans, de promoure
campanyes informatives entre els propietaris de gossos i la població en general,
entenem que cal fer un pas més i implementar mesures que permetin sancionar
aquells propietaris que amb el seu incivisme malmeten l'espai públic, minven la
convivència i posen en perill la salut de totes i tots i alhora contribueixen a
estigmatitzar aquells propietaris que compleixen estrictament amb les seves
obligacions.
La solució que plantegem és la creació d'un Banc d'ADN d'animals domèstics de Rubí,
un sistema de control que ja es troba en procés d'implementació a grans ciutats com
València i en Ajuntaments arreu del país, algun d'ells de ben propers com el de Parets
del Vallès, Tarragona, Tordera (Maresme), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Salt (Gironès),
Ripoll i Ribes de Freser (Ripollès).
La implantació d'aquesta mesura implicaria la modificació de l'Ordenança
Reguladora de Tinença d'animals de la ciutat de Rubí per incorporar-hi
l'obligatorietat d'aportar, en el moment del cens, una mostra d'ADN de l'animal que es
vol registrar. Aquesta mesura permetria identificar els infractors per mitjà d'un simple
anàlisi de les mostres d'excrements localitzades a la via pública. L'anàlisi aporta també
informació rellevant d'aquells animals que no estiguin censats i pot ajudar a localitzarlos.
Per tal de sufragar el cost de la presa de mostres d'ADN caldria modificar també
l'Ordenança Fiscal número 24 "per la prestació del servei d'inscripció i manteniment
del registre de gossos i de recollida i manteniment d'animals en centre destinat a
l'efecte"amb l'objectiu d'incrementar-ne la quota tributària i que la implementació
d'aquesta mesura no suposi un cost afegit per la ciutadania no propietàriade gossos.
Davant aquesta situació, el Ple acorda l'adopció dels acords següents:
Primer – Modificar l'article 10 de l'Ordenança Reguladora de la Tinença d'Animals de
la ciutat de Rubí, relatiu a la identificació i registre, amb l'objectiu d'incorporar-hi
l'obligatorietat d'aportar una mostra genètica com a requisit en el moment de registrar
els gossos al cens municipal de la ciutat de Rubí.
Segon - Iniciar durant el 2017 una campanya sancionadora adreçada als propietaris
de gossos no censats, amb la possibilitat d'eximir-los del pagament de la sanció
corresponent en el cas que procedeixin, en un període de temps determinat, a la
inscripció de l'animal en el cens de Rubí, amb les noves condicions previstes en la
modificació de l'Ordenança de Tinença d'Animals Domèstics de Rubí. La campanya
hauria de contemplar també la gratuïtat de la presa de mostres per a aquells
propietaris de gossos ja censats que incorporin aquesta mostra al cens en un període
de temps determinat.
Tercer - En una segona fase, iniciar una prova pilot, en col·laboració amb un laboratori
especialitzat, d'identificació genètica de les femtes trobades a la via pública a la ciutat
de Rubí. Aquesta prova pilot hauria de contemplar la posada en marxa d'un servei de
recollida de mostres als carrers de la ciutat.
Quart - Modificar, si cal, de l'Ordenança Fiscal número 24 per la prestació del servei
d'inscripció i manteniment del registre de gossos, per tal d'adaptar-la a les exigències
de l'Ordenança Reguladora de Tinença d'Animals.

Cinquè - Instal·lar en aquells llocs que es considerin especialment sensibles (zones
verdes i enjardinades, centres mèdics, parcs infantils, etc) d'elements de senyalització
vertical amb la prohibició explícita de passejar-hi gossos, així com també del règim
sancionador previst per la norma, i informació sobre la obligatorietat de censar els
animals.
Sisè - Oferir, en col·laboració amb els centres veterinaris de Rubí, xerrades
informatives a les veïnes i veïns sobre els canvis a l'ordenança municipal, així com del
nou sistema de detecció d'infractors.

