
 
 
 
 
MOCIÓ PER FER CALELLA MUNICIPI “AMIC DELS ANIMALS - PET FRIENDLY” 
 

Posant per antecedents els de la Declaració dels drets dels animals de 1978: “Atès que 
cada ésser viu té drets naturals i que cada animal dotat d’un sistema nerviós posseeix 
drets particulars. Considerant que el menyspreu, inclosa la simple ignorància d’aquests 
drets naturals, causa seriosos atacs a la naturalesa i porta a la humanitat a cometre 
crims en contra dels animals. Considerant que la coexistència de la espècie en el món 
implica el reconeixement per part de la humanitat, la espècie humana, del dret a 
l’existència d’altres espècies animals. Considerant que el respecte dels animals per la 
humanitat és inseparable del respecte de la humanitat entre sí mateixa”. 
 
Atès que la convivència animal en les societats equilibrades i avançades, es reconeix i 
es regula. 
 
De conformitat amb l’article 58 de Fonaments de la regulació de l’Ordenança municipal 
de convivència ciutadana i via pública de Calella: “L’ajuntament vol regular la presència 
d’animals a les vies i espais públics així com a aquells llocs que donen accés a la via 
pública per garantir la convivència ciutadana”. 
 
Atès que l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública de Calella ha 
quedat desfasada en el seus articles referits als drets dels animals i a la convivència 
ciutadana. I degut a la poca oferta d’espais d’esbarjo i socialització canina que no 
faciliten obeir les normes i porten al seu incompliment. 
 
Atès que el propi concepte de “convivència” comporta respecte i un ús dels espais 
públics equilibrat.  
 
Atès que l’esbarjo animal no és tant sols una necessitat artificial, sinó fisiològica, 
psicològica i vital. 
 
Atès que el transformar el nostre poble en un espai “Amic dels animals – Pet friendly”, 
amb la proximitat del Montnegre i la resta d’oferta que tenim al voltant, obre un nou 
mercat a nivell turístic.  
 
Atès que Calella disposa d’aproximadament 2 quilòmetres de platja i cada cop són més 
els municipis que evolucionen cap a la convivència plena i permanent amb els animals 
de companyia i les seves propietàries. 
 
Atès que a la FITUR de 2017 es va presentar “Viajar Juntos es Mejor”, premi 
“Excelencias Turísticas 2017”, el primer segell “Pet friendly” d’Espanya. Que existeixen 
cada cop més cercadors d’establiments “Pet friendly”. I que ciutats d’Europa i d’arreu 
del món marquen la tendència en aquest sentit, com: San Francisco, París, Berlín, 
Amsterdam, Ginebra, Nova York, Roma, Lisboa, Brussel·les, Sydney... 
 
 
 
 
 
 



Proposem al Ple adoptar els següents acords: 
 
 
1. Acordar la creació d’una taula de treball, formada per una representant de cada partit 
polític del Ple i una tècnica municipal, per la redacció d’una nova ordenança de 
convivència animal que tingui en compte tant els deures, com els drets dels animals i 
les seves propietàries.  
 
2. Acordar l’estudi per a l’adequació d’un espai, amb accés a l’aigua, a la platja de 
Calella, per a l’ús, durant tot l’any, d’animals de companyia i les seves propietàries.  
 
3. Acordar dotar pressupostàriament aquests acords per dur-los a terme d’una manera 
efectiva.  
 
4. Acordar la comunicació d’aquests acords als veterinaris del poble de Calella i a les 
entitats animalistes del municipi. 
 
5. Acordar informar per escrit a tots els grups municipals de qualsevol acció que es dugui 
a terme sobre els anteriors acords d’aquesta moció.  
   


