Moció que presenta l’Associació de Naturalistes de Girona al Ple de l’Ajuntament de Girona
Títol
Moció per la millora de la protecció i control de la fauna urbana i la tinença d’animals a la ciutat
de Girona.
Introducció:
La ciutat de Girona té un potencial ambiental de gran interès i, per la seva ubicació geogràfica,
es troba pròxima a una gran diversitat d’ambients i hàbitats, la qual cosa la dota d’importants
serveis ecosistèmics.
Un bon estat ambiental i una biodiversitat de qualitat a la ciutat aporta, una millor qualitat de
vida de les persones que hi viuen, i contribueix a la conservació del territori a més gran escala.
El dret a viure en un medi ambient sa, equilibrat i segur està interrelacionat amb altres drets
fonamentals. La jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha contribuït en
el reconeixement efectiu d’aquest dret, per altra banda, també hi ha certes normes que hi fan
referència, com ara el Protocol de Kyoto, la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, la
Constitució o l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Aquest dret es concreta en una doble exigència per als poders públics: el deure d’abstenir-se
de fer mal al medi ambient i el deure de protegir-lo i preservar-lo.
La ciutat de Girona és un import corredor biològic amb espais emblemàtics com són el massís
de les Gavarres, les Ribes del Ter o les Hortes de Santa Eugènia. Alguns d’aquests espais estan
inclosos dins la Xarxa Natura 2000. Des de l’Associació de Naturalistes de Girona considerem
que l’Ajuntament ha de vetllat per la conservació i millora de l’entorn i la seva biodiversitat.
Motius
Després de revisar la proposta per a la modificació de l’ordenança municipal de tinença
d’animals que actualment està en tràmit, l’Associació Naturalistes de Girona creiem que
aquesta ordenança pot ser molt més ambiciosa i efectiva per la millora de la biodiversitat
urbana, i fem arribar algunes consideracions amb l’objectiu de millorar-lo i adaptar-lo a les
necessitats mediambientals que creiem que hi ha a la nostra ciutat.
La utilització dels espais naturals que ens envolten, tant per part dels humans com dels animals
de companyia, afecta de forma directa a l’ecosistema. Per això creiem imprescindible eixamplar
la protecció cap a aquests paratges, tenint en compte el desgast que fa anys que pateixen.
L’aproximació a la natura amb les nostres mascotes, o l’impacte que l’abandonament
d’aquestes hi pugui tenir, és un afer que s’ha de regular des de l’ajuntament, sinó que a més cal
que es proporcionin recursos i esforços per al compliment d’aquesta regulació.
Actualment a Catalunya, segons el Projecte Exocat, hi ha citades un total de 1.235 espècies
exòtiques. D’aquestes, un total de 177 (el 14%) tenen un comportament invasor que provoca
impactes considerables en els ecosistemes naturals, a d’altres espècies o a les activitats
humanes i econòmiques. Les espècies exòtiques invasores (EEI) són una de les principals

causes de pèrdua de la biodiversitat.
A comarques Gironines, degut a la seva localització, població i diversitat d’hàbitats i activitats
és un dels territoris en el qual aquesta problemàtica és més acusada.
Girona com a capital de província, ha d’assumir la seva part de responsabilitat per reduir
aquesta problemàtica. L’ANG considerem oportú traslladar la nostra preocupació per la gestió
de les espècies considerades invasores als nostres ecosistemes. Conèixer específicament com
afecten aquestes espècies al nostre patrimoni natural, així com establir mesures per al seu
control és una tasca que també correspon el nostre Ajuntament, per la qual cosa creiem que ha
d’estar contemplat en aquesta ordenança municipal ineludiblement. Som conscients que
aquesta qüestió es considera fora de l’abast de la ordenança de tinença d’animals, però atès
que la tinença d’animals de companyia és un focus d’entrada d’espècies invasores als hàbitats
urbans i periurbans, creiem que cal abordar la qüestió, directe o indirectement, i posar en
marxa mesures, directes o compensatòries que sí quedin en l’àmbit competencial de
l’Ajuntament. Algunes mesures possibles serien: establir un cens municipal d’animals que es
venguin a la ciutat de Girona i establir mesures per garantir el compliment de la normativa
vigent, que estableix l’obligatorietat del microxipatge d’aquests animals.
Tot i que, els gats no estan considerats especies exòtiques, segons la IUCN (International Union
for Conservation of Nature), el gat està entre les cent espècies més lesives cap a l’entorn
natural. Per això demanen que l’ajuntament posi especial atenció en el control de les colònies
de gats i considerem necessària la realització d’un estudi per identificar les zones vulnerables al
terme municipal i la creació de zones protegides on s’eviti la presència d’aquests predadors,
especialment en àrees properes a espais naturals amb fauna autòctona vulnerable.
Volem destacar, la importància que té l’educació ambiental a tots els nivells de la prevenció de
les conductes que malmeten el nostre entorn. Des de la responsabilització dels propietaris de
mascotes fins a la sensibilització pel medi natural, és tasca de l’administració millorar en
aquesta matèria i oferir a la ciutadania recursos perquè tots plegats anem cap a un model més
respectuós i sostenible.
Entrant en el contingut de l’ordenança que ens ocupa, tot i que aquesta regulació ja contempla
que en tots els gossos han d’anar lligats pels itineraris canins, així com que els propietaris han
de vetllar perquè es respecti la flora i fauna autòctones, la senyalització és insuficient i el
compliment d’aquesta regulació és molt limitada. Proposem la millora de la senyalització en
aquestes zones i paral·lelament que es detallin les mesures necessàries perquè aquesta
regulació es compleixi.
En relació a l’obligatorietat, que es defineix a l’ordenança, on els ciutadans han de prendre les
mesures necessàries per al control de plagues en espais privats, proposem a l’Ajuntament que
defineixi quines són les mesures que són competència del ciutadà i com es faran compatibles
amb espècies protegides com falciots, ratpenats, orenetes, rapinyaires nocturns, etc.

Proposta d’acord:
Amb l’objectiu d’adaptar la nova ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals
a les necessitats mediambientals que actualment ens afecten, proposem que aquest ple aprovi
incorporar a la nova ordenança, els aspectes següents:
1. Millorar la senyalització i augmentar les mesures de control per garantir el
compliment de la normativa específica en els itineraris canins.
2. Incrementar el nivell de sanció de lleu a greu a la manca d’identificació dels animals
amb microxip.
3. Establir accions i mesures concretes pel control d’animals microxipats, especialment
pensades per a gats.
4. Elaboració i calendarització d’un pla 2020 - 2023 per reduir la població d’individus
que formen colònies de gats i dotar-lo dels recursos necessaris en el pressupost
municipal.
5. Estudi i execució d’un pla d’allunyament de les colònies felines d’espais d’especial
sensibilitat de la ciutat.
6. En relació al control de plagues en espais privats per part dels ciutadans, definir i
detallar quines són les mesures que són competència del ciutadà i com es faran
compatibles amb espècies protegides.
7. Prendre mesures en relació a les espècies exòtiques per limitar els seus efectes al
medi natural, incorporant accions complementàries o compensatòries que si siguin
de la seva competència i que permetin reduir els impactes d’aquestes espècies a migllarg termini.

