RIUDELLOTS ÉS CASA TEVA, CUIDA-LA!
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, a través de la regidoria de Medi Ambient i amb la
col·laboració dels veïns i veïnes, des de sempre hem treballat plegats per aconseguir un municipi
cívic responsable. Els resultats són bons i ens hem de felicitar, però encara hi ha una minoria
que no cuida prou el nostre entorn.
Una de les problemàtiques que darrerament s’ha detectat és la proliferació d’excrements de gos
a les zones verdes i espais públics així com la presència de gossos deslligats, amb el perill que
això comporta.
El nostre poble és un municipi amb nombroses zones verdes per poder passejar així com
diferents trams de via verda en una clara aposta per la mobilitat. No obstant això, entre tots hem
de procurar mantenir aquestes zones netes per aconseguir un entorn agradable i sense
“obstacles”.
En alguna ocasió alguns veïns han advertit la presència d’excrements de gos en alguns carrers i
zones verdes del municipi fruit de la irresponsabilitat d’alguns propietaris que no s’ajupen a
recollir-les i d’altres que passegen els gossos deslligats, incomplint la normativa.
A través d’aquesta comunicació, volem agrair-vos la responsabilitat que mostreu a l’hora de
mantenir net l’entorn de Riudellots i, alhora, demanar-vos la vostra col·laboració tant per aquest
manteniment com per la pedagogia que podeu impartir vers els altres propietaris.
Aprofito per recordar-vos que Riudellots de la Selva disposa d’una ordenança reguladora de la
tinença i registre d’animals domèstics, que preveu sancions de fins a 120 euros en cas
d’incompliment. Així mateix us recordem que els gossos han d’estar degudament censats,
disposar del corresponent número d’identificació i de cartilla sanitària, han d’anar lligats quan
circulin per la via pública i en cas de ser considerats perillosos, anar amb morrió.
Podeu consultar l’esmentada ordenança a: www.riudellots.cat
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