Comunicat de premsa
Terrassa, 5 d’abril de 2020

L’Ajuntament divulgarà normes i consells de civisme
per a les persones que treuen a passejar els gossos
Al mateix temps, continuarà vetllant amb el màxim rigor pel compliment de les
normes de confinament i denunciant les infraccions
El Comitè d’Emergència Municipal ha fet aquest matí la reunió diària i telemàtica de
seguiment de la situació a la ciutat, i ha acordat noves mesures per fer-hi front. Són
aquestes:
1.- L’Ajuntament divulgarà normes i consells de civisme per a les persones que
treuen a passejar els seus gossos, al mateix temps que continuarà aplicant
amb el màxim rigor les normes de confinament i denunciant les infraccions,
que poden comportar sancions de 600 a 30.000 euros.
L’Ajuntament iniciarà a partir de demà, dilluns, una campanya informativa de normes
i consells de civisme orientada a les persones que treuen a passejar els seus gossos
i incompleixen les restriccions dictades amb motiu del confinament.
Dintre d’aquesta campanya, que complementarà accions ja efectuades al llarg de les
darreres setmanes, s’inclouran normes sobre distàncies mínimes a respectar, sobre
l’obligatorietat de recollir les deposicions dels gossos i sobre les distàncies màximes
a recórrer per al passeig dels animals domèstics.
Per altra banda, s’intensificaran també les actuacions de neteja als entorns de les
zones de lliure circulació de gossos.
El Govern municipal ha constatat els darrers dies, a partir de les informacions
facilitades per la Policia Municipal, que una part de la ciutadania incompleix de forma
puntual o sistemàtica les normes de confinament, especialment en tot el que té
relació amb la necessitat de treure a passejar diàriament els gossos.
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Com a dada de referència, només aquest dissabte a la tarda es van realitzar més de
50 denúncies a persones que incomplien les normes vigents o havien portat a
passejar els seus gossos a espais situats a gran distància dels seus domicilis.
A més de la campanya informativa, la Policia Municipal continuarà aplicant amb el
màxim rigor les normes de confinament. En aquests casos, l’incompliment de les
normes pot comportar sancions de 600 a 30.000 euros i encara superiors si
l’incompliment és reiterat.
L’Ajuntament reconeix i agraeix el civisme i la responsabilitat de la major part de la
ciutadania, al mateix temps que fa una crida a tothom per tal de complir estrictament
les limitacions, tan difícils com imprescindibles, per contenir la pandèmia del Covid19.
En funció de la resposta ciutadana a aquesta crida s’està estudiant l’aplicació de
mesures encara més restrictives.

2.- L’Ajuntament difondrà a partir de demà recomanacions i consells de
benestar animal, consensuats amb les entitats animalistes
En paral·lel a les accions per reforçar el civisme i la responsabilitat d’una part de la
ciutadania, l’Ajuntament portarà a terme a partir de demà, dilluns, una campanya de
difusió de consells de benestar animal, que ha estat consensuada amb les entitats
animalistes de la ciutat.

3.- L’Ajuntament treballa en un sistema de coordinació i unificació de les
diferents iniciatives ciutadanes per incrementar el número de mascaretes
disponibles i distribuir-les
L’Ajuntament està fent un esforç molt important de recerca de totes les mascaretes
disponibles per a usos exteriors i domèstics, tot i que les restriccions, l’elevadíssima
demanda i les dificultats de distribució fan que aquesta recerca doni resultats
progressivament i no de forma immediata.
Fins ara s’han distribuït 22.000 mascaretes per a serveis essencials i establiments
oberts al públic, a les quals cal afegir les 1.000 adquirides a l’empresa terrassenca
Corvi (“made in Terrassa”, amb teixit antiviral i resistència fins a 100 rentades).
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Des de l’Ajuntament s’està treballant en un sistema per coordinar i unificar les
diferents iniciatives ciutadanes en relació al subministrament i distribució de
mascaretes en funció de la disponibilitat. Aquest sistema quedarà establert i
consolidat amb la màxima celeritat possible.
Per altra banda, s’informarà també a la ciutadania de les característiques, usos i
protecció que ofereix cada tipus de mascareta.
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