Ple ordinari
15 de desembre 2020
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

13.3.Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per impulsar al nostre municipi el
moviment Pet Friendly.

A la nostra societat cada vegada es mostra un major respecte cap a les mascotes. Hi ha un
important segment poblacional que considera la seva mascota un membre més de la família
amb el qual comparteixen la seva vida, demandant que les seves mascotes siguin admeses al
costat d'ells en els hotels, restaurants, botigues, transport públic, etc.
Des del grup municipal de Ciutadans som conscients que si el nostre municipi comptés amb
una oferta important d'establiments que admetessin mascotes, les seves opcions turístiques
s'incrementarien. Des de les administracions públiques també s'ha d'impulsar el moviment Pet
friendly per satisfer aquesta necessitat que viu la nostra societat i que reporta a les ciutats
beneficis econòmics i socials, captant l'interès d'aquest segment poblacional i turístic que
sol·licita que la seva mascota també l'acompanyi quan acudeix a l'administració, hotels,
restaurants, botigues, etc.
A Espanya el 40% de les llars compten amb un animal de companyia i hi 16 milions de
mascotes censades a Espanya. Les dades indiquen que el gos és l'animal de companyia
preferit dels espanyols amb 5.147.980 exemplars (21,90% de total). El que converteix aquest
col·lectiu en un gran potencial turístic i econòmic per al municipi. Actualment, hi ha el segell o
sistema de qualitat per al turisme Pet friendly i els propietaris de mascotes al viatjar amb ells
opten per destinacions o allotjaments que disposin d'un segell d'aquestes característiques
enfront d'un altre que no pugui oferir-lo. A Espanya hi ha més de 1.000 hotels adherits a aquest
moviment.
L'Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics fa menció en el seu article 21.3 que “
Els propietaris d’establiments públics de tota mena ,tal com hotels, pensions,
restaurants, bars, cafeteries I similars , segons el seu criteri podran prohibir l’entrada i la
permanencia de gossos en llurs establiments “. Nosaltres considerem que es té que donar
un pas endavant i fomentar l’accés definitiu als espais mencionats en defensa de politiques
inclusives per a les nostres mascotes, i autorizar l’accés dels animals doméstics al interior dels
edificis públics i les instal.lacions públiques així com regular l’accès al transport públic.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Autoritzar l'accés dels animals domèstics als edificis públics de l'Administració local, i
regular l’accès al transport públic, en base a la regulació de la Generalitat de Catalunya en
aquesta materia.
Segon. Traslladar a la Regiduria de Comerç de l’Ajuntament l'impuls i la realització d'una
campanya de conscienciació del moviment Pet friendly als establiments comercials i hostelers
de la ciutat.
Tercer. Estudiar les accions necessàries per adaptar i incrementar els espais públics del nostre
municipi als principis del moviment Pet friendly trasformant Sant Pere de Ribes en un referent
del turisme inclusiu de mascotes a la nostra comarca.
El regidor, Sr. Oscar León Jurado explica la moció.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint-i-un membres que la composen.
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