
 

 

El Grup Municipal del PARTIT POPULAR de l’ajuntament de LLÍRIA, 
l’empara d'allò que s'ha establit per la Llei 7/1985 de 2 d'abril i de la Llei 
8/2010 de la Generalitat Valenciana, de règim Local de la Comunitat 
Valenciana, i el RD 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, desitja elevar al Ple de l’ajuntament, per a debatre i posterior 

aprovació la següent Moció: 

MOCIÓ PER ESTUDIAR L’HABILITACIÓ DE NOVES ZONES PER A PARCS 

CANINS A LLÍRIA 

 

Esta clar que Llíria pateix d'un dèficit en “Parcs Canins”, es dir, zones 
d'escampament per a gaudir les nostres mascotes. En la legislatura 
passada se va treballar per començar a donar una solució i se va 

habilitar el primer parc caní en la urbanització Vall de Llíria.  

 

Amb posterioritat, es va encarregar als tècnics municipals que 
estudiaren la possibilitat d'habilitar una instal·lació d'estes 
característiques dins del nucli urbà. Així, doncs aprofitant la subvenció 
que oferia la Diputació de València per a parcs infantils i zones d'oci, en 
el projecte de remodelació de “L´Hort de Robertet”, se ficà una zona 
per a les mascotes, habilitació que no fa molt es va inaugurar i que 

podem dir que es tracta del primer "Parc Caní" del nucli urbà. 

 

Donada la demanda d'este tipus d'instal·lacions en la nostra localitat i el 
gran numere de veïns usuaris potencials de les mateixes, entenem que 
és necessari que se continue treballant per trobar noves zones en què 

implantar este nous parcs canins.  

 

Es compta amb una parcel·la municipal habilitada com a zona verda, 
per l´entrada de la CV-35 “Llíria centre”, al final dels carrers Cençals i 
Avinguda dels Furs. Es tracta d´un parc on cuasi no hi ha afluència de 
xiquets y on a més a més, sembla que hi han suficients metres de solar 



per a que se puga platejar la possibilitat de delimitar-hi una àrea 

destinada a parc caní. 

 

Entenem que s´hauria de fer millorant les condicions en què actualment 
se troba, donat que hi ha uns jocs infantils no inventariats a l’informe que 
s’ens ha facilitat i que ha estat elaborat pels técnics municipals on 
sembla han inspeccionat les zones de jocs infantils de la localitat, per la 
qual cosa, des de la regidoria encarregada d´aquest tipus d´intalacions 

hauria d´estudiar-se una actuació completa a la zona indicada. 

 

Per lo fins ací exposat proposem el següent acord: 

 

ACORDS:  

1.- Que els serveis tècnics municipals estudien la possibilitat d’establir nou 
parc caní, a la zona que es troba al final del carrer Cençals i l´Avinguda 
dels Furs i que se faça comptant amb la consulta previa als usuaris que 

ha fet arrivar alguna sugerencia per a aquest tipus d´instalacions.  

 

 

Fdo.: 

 

Reme Mazzolari Tortajda 

Regidora del Grup Municipal del Partit Popular 


