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1. Presentació  
 

La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) 

estableix que s’ha d’incorporar la participació de la ciutadania, en forma de consulta pública 

prèvia, en l’elaboració o modificació d’ordenances o reglaments municipals. D’acord a l’article 

133 “Participació dels ciutadans en el procediment de normes amb rang de Llei i reglaments”, la 

consulta s’ha de centrar en:  

a) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de l’aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

 

Amb el present document es vol rendir comptes del procés de consulta pública prèvia a 

l’aprovació de l’Ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia 

i la fauna local que va recollir l’opinió de les persones físiques i les entitats o organitzacions més 

representatives potencialment afectades per la futura ordenança. La consulta es va habilitar 

mitjançant la plataforma de participació ciutadana https://participa.santfost.cat/ durant el 

període comprès entre l’1 i el 31 de desembre de 2020.   

 

 

 

  

https://participa.santfost.cat/
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2. Descripció del procés de consulta  
 

2.1. Ubicació de la informació a l’espai web  

 

La consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança de protecció, benestar i convivència 

amb els animals de companyia i la fauna local es va publicar a la plataforma de participació 

ciutadana municipal on s’ubicarien els diferents processos participatius, espais de participació i 

participació en normativa que es puguin iniciar des de l’Ajuntament de Sant Fost de 

Campsentelles. A la plataforma s’ha habilitat l’espai “Processos normatius” com a repositori de 

les diferents consultes públiques prèvies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per donar visibilitat al procés de consulta pública prèvia, s’ha publicat la notícia de la consulta a 

la portada web de l’Ajuntament mitjançant un banner que adreça directament a la plataforma. 

El banner també s’ha publicat a les xarxes socials Facebook i Twitter de l’Ajuntament.  
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En paral·lel, la consulta es va treballar amb la Taula del Benestar Animal, l’òrgan de participació 

en què l’Ajuntament i les entitats animalistes aborden el disseny de polítiques de protecció dels 

drets dels animals. 

 

 

2.2. Consulta Pública a la web 

 

La consulta a la plataforma tecnològica de participació ciutadana es va fer a partir de preguntes 

prèvies que permetien reflexionar i fer aportacions: 

- Quines accions es poden fer des de l’Ajuntament i des de la ciutadania per millorar el 

benestar animal? 

- Com es podria millorar la convivència entre la ciutadania de Sant Fost i els animals de 

companyia? 

- Què es podria fer per resoldre problemes puntuals ocasionats per fauna urbana i salvatge 

(gats fers, ocells, porcs senglars)? 

- Hi ha altres aspectes que hauria de recollir la nova ordenança? 

 

Per poder fer aportacions a la plataforma, és necessari estar registrat. Les propostes tenen la 

següent informació:  1. Títol;  2. Descripció; 3. Nom de la persona proposant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les propostes són visibles a la plataforma i es permet fer adhesions a les mateixes.  
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2.3. Abast de la consulta 

 

El període de consulta pública sobre l’Ordenança de protecció, benestar i convivència amb els 

animals de companyia i la fauna local va ser de l’1 al 31 de desembre de 2020, coincidint amb la 

consulta prèvia a l’elaboració de l’ordenança sobre l’Ús de la Pirotècnia i amb la consulta prèvia 

de Civisme i Convivència. 

 

L’abast de la consulta ha estat el següent: 

- 11 propostes 

- 7 participants a títol individual  (3 dones i 4 homes) 

 

 

3. Aportacions recollides a la plataforma web i devolució 

 

Aquesta fase de l’aprovació de la normativa municipal té per objectiu recollir les reflexions i 

aportacions de la ciutadania i organitzacions en relació als principals elements que ha de recollir 

la futura ordenança de de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la 

fauna local previ a la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança. Per això no es fa una resposta 

desenvolupada a cadascuna de les aportacions sinó una valoració  general a cadascuna d’elles.  

 

A continuació es presenten les aportacions, les adhesions i un breu comentari.  

 

 
Aportació 1: Els gossos haurien de passar la nit dins de casa 

Descripció Tal i com han fet a diferents municipis com Alella, estaria bé que els animals 
de companyia dormissin dins de casa. Hi surten guanyant els animals i 
també els veïns i veïnes que de vegades han d'aguantar com els gossos 
borden tot el dia i tota la nit. 

Vots 7 

Valoració Garantir els drets i el benestar dels animals incorporant els drets de l’animal 
i els deures dels propietaris a l’ordenança. Afegir el compromís de treballar 
un protocol d’actuació contra el maltractament i l’abandonament animal 
per tal de que els i les agents de policia local puguin garantir el compliment 
de l’ordenança. 
 

 
 

Aportació 2: No permetre tenir gossos lligats en parcel·les sense vivenda 

Descripció Hi ha gossos que viuen en aquesta situació a Sant Fost i la resta hem de 
pagar les conseqüències. 

Vots 7 

Valoració L’ordenança ha d’incloure ja que és un dret reconegut per la Llei de benestar 
animal de Catalunya; per tant es pot escriure un redactat que complementi 
el de la llei i permeti garantir el benestar de l’animal. 
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Aportació 3: Benestar animal 

Descripció Considero que tots plegats hauríem de cuidar dels nostres animals, però 
com no es així, aportaré les meves idees. 
- denunciar a tot propietari que tingui un animal lligat 24 hores al dia, en 

una gàbia o a la intempèrie sense que tingui cap lloc on refugiar-se del 
fred, pluja o calor. 

- denunciar aquells caçadors que tenen el gossos en gosseres en males 
condicions 

- denunciar aquelles persones que no tinguin en bones condicions el 
perimetral de la seva casa per evitar que els animals s’escampin. 

- portar el gos lligat quan es passeja pel carrer. 
 
I com ajuntament, posaria a una persona que controlés tot aquest tema 
perquè no quedi tot en propostes. 

Vots 5 

Valoració Garantir els drets i el benestar dels animals mitjançant la incorporació d’un 
apartat sobre els drets de l’animal i els deures dels propietaris. Es planteja 
afegir el compromís de treballar un protocol d’actuació contra el 
maltractament i l’abandonament animal per tal de que els i les agents de 
policia local puguin garantir el compliment de l’ordenança. 

 
 

Aportació 4: Prou gats fent les seves necessitats al meu jardí 

Descripció Cal regular els nostres drets i deures davant les molèsties que ocasionen 
els gats que entren als nostres jardins a fer les seves necessitats. Gats 
domèstics no identificats amb cap senyal visible que no permeten saber 
qui se n'ocupa d'ells. No hi ha cap possibilitat de saber a qui pertanyen per 
tal de resoldre el conflicte i acabar amb les molèsties i problema d'higiene 
que ocasionen. 
No podem normalitzar el no poder estar tranquil quan els nens petits 
juguen al jardí, pel risc de trobar l'excrement de gat. 
Ocupar-se d'un gat no ha de ser només donar-li de menjar, és fer-se 
responsable per tal que no destorbin als teus veïns i veïnes a casa seva. 

Vots 3 

Valoració El cens i el xipatge d’animals és obligatori. Cal incorporar aquest deure dels 
propietaris i conscienciar-los d’una tinença responsable per garantir la 
convivència entre animals i persones en el municipi. 
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Aportació 5: Licencia PPP 

Descripció La licencia tendría que ser a nombre de la persona NO del perro 
obligándote así a tener una licencia por perro o si los quieres pasear,no lo 
veo justo. 

Vots 2 

Valoració La llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos és una llicència 
per animal ja que cada gos ha de tenir la seva documentació i la seva 
assegurança de responsabilitat civil obligatòria. A més, només es pot 
passejar un gos PPP per persona al mateix temps. 
De tota manera, es pot plantejar la possibilitat d’incorporar la llicència de 
conducció de gossos perillosos. En aquest cas, la llicència constaria només 
de les dades de la persona que conduiria gossos PPP sense dades dels 
animals, donat que anirien canviant. Aquesta llicència la podria sol·licitar 
passejadors de gossos, voluntaris/es d’una protectora o associació 
d’animals, personal de residències canines, etc. 
 

 
 

Aportació 6: Recuperació Puput i conservació pinedes 

Descripció Ja fa molts anys que és difícil de veure el Puput, és un ocell espectacular, 
típic al poble. Cada cop han perdut el seu habitat ja que cada any es talen, 
per exemple pins centenaris de l'avinguda Emili Monturiol, podria donar 
adreces on s'han tallat per pura molèstia, a mi personalment m'esgarrifa, 
és un patrimoni únic que esta totalment oblidat. A part els carrers de Sant 
Fost, no tenen arbrat, la riera no te arbrat, a l'estiu no es pot passejar de la 
calor que fa, imagineu els ocells, que ja no tenen lloc on viure ni menjar. 
Caldria incentivar les pinedes dins del poble, carrers, places, i conservar 
REALMENT els que tenim que son centenaris. Es podria estudiar la 
reintroducció d'aquests i altres ocells que estem perdent, i penso que el 
més natural és reconstruir el seu habitat al poble.  

Vots 2 

Valoració L’ordenança inclourà un punt específic per protegir la fauna autòctona del 
nostre municipi i del Parc Natural de la Serralada de Marina al que pertany 
Sant Fost. De tota manera, la proposta es traspassarà al Departament de 
Medi Ambient perquè la consideri en les actuacions previstes per aquest any 
o durant la legislatura. 

 
 

Aportació 7: Traslado de animales de compañía en transporte público 

Descripció Poder trasladar animales domésticos en cualquier medio de transporte 
público urbano siempre que los reglamentos del servicio así lo permitan y 
en las condiciones establecidas por los mismos.  

Vots 2 

Valoració Es valorarà poder pujar animals domèstics al transport públic municipal 
sempre i quan estiguin en un transportí o lligats i amb morrió. 
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Aportació 8: Accesibilidad de animales a establecimientos públicos 

Descripció Permitir el acceso de animales a los establecimientos y dependencias de 
titularidad pública, el acceso de animales a albergues y residencias de la 
tercera edad municipales 

Vots 2 

Valoració Es posarà en marxa una campanya de foment que permeti l’accés dels 
animals en espais i comerços. La regidoria de Benestar Animal 
proporcionarà un distintiu als espais i comerços que permetin l’accés a 
animals. Aquest fet quedarà recollit dins l’ordenança. 

 
 
 

Aportació 9: Formación Policía Local de Sant Fost 

Descripció La creación de un cuerpo formado y especializado dentro de la Policía 
Local en materia de intervención con animales 

Vots 2 

Valoració Es fa tramesa d’aquest suggeriment a la regidoria de Benestar Animal. No 
es pot incorporar al redactat de l’ordenança. Tot i això, es formarà al 
personal de la policia local donat que serà qui vetlli pel compliment de la 
normativa local en matèria de Benestar Animal i s’elaborarà un protocol 
d’actuació davant el maltractament i l’abandonament animal. 

 
 
 

Aportació 10: Deber de socorro e identificación animal 

Descripció El deber de socorro a animales heridos en la vía pública y la obligación de 
los servicios de recogida de cadáveres de animales a la lectura del chip. 

Vots 2 

Valoració Es formarà al personal de la policia local donat que serà qui vetlli pel 
compliment de la normativa local en matèria de Benestar Animal i 
s’elaborarà un protocol d’actuació davant el maltractament i 
l’abandonament animal. 

 
 
 

Aportació 11: PIPICAN al solar dels antics barracons 

Descripció Habilitar un PIPICAN al solar dels antics barracons, entre carrer Aragó, 
carrer Priorat i carrer Empordà. Al barri no hi ha cap espai on es gossos 
puguin socialitzar i jugar sense estar lligats. Aquest espai es òptim per 
aquest ús. 

Vots 1 

Valoració L’Ajuntament té previst i pressupostat la construcció d’un pipicà a 
l’avinguda Aragó al llarg d’aquesta legislatura.  

 


