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com cal
Animal de companyia...

UN AMIC COM CAL
Des de la domesticació dels primers gossos al paleolític, els animals sempre
han compartit espais amb l'home. Així, l'han ajudat en les feines del camp
i en tasques de guarda i han format part de la vida familiar com a animals
de companyia. Actualment, a les ciutats compartim un espai important amb
els animals de companyia. Aquests animals tenen drets i deures perquè la
convivència sigui harmoniosa.
IDENTIFICACIÓ DE L'ANIMAL
• Poseu-li el xip i la placa identificadora.
• Censeu-lo a l'Ajuntament.
Aquestes senzilles accions poden ajudar-vos a trobar el vostre animal en
cas de pèrdua o robatori.
CURA DE L'ANIMAL I EVITACIÓ DE MOLÈSTIES ALS VEÏNS
Tenir un animal pot ser molt gratificant. El període d'adaptació a la família i la seva educació són
moments claus que determinaran la relació amb les persones de l'entorn.
Si teniu un animal:
• Eduqueu-lo correctament. Ensenyeu-li a no bordar, a no fer les necessitats en qualsevol lloc i
a no ser agressiu amb els veïns.
• Tingueu cura de la seva salut i neteja.
Aquesta és la millor manera perquè el vostre animal sigui acceptat per tothom. Si necessiteu
ajuda, consulteu-ho amb el veterinari o l'ensinistrador perquè us assessorin.
LA CIUTAT, UN ESPAI EN HARMONIA
Si tots ens esforcem a respectar les normes de convivència als espais públics que compartim,
la presència dels animals serà enriquidora per a la ciutat.
Els animals a la via pública:
• Cal portar-los amb la placa identificativa externa (nom de l'animal i dades del propietari).
• Cal portar-los sempre lligats i custodiats.
• Cal recollir-ne sempre les deposicions.
• Si teniu un animal potencialment perillós, heu de complir els requisits especials.
Recordeu que NO està permès:
• Entrar gossos a les zones infantils de parcs i jardins.
• Ensinistrar gossos a la via pública.
• Abandonar els animals.
• Alimentar els animals del carrer.
A més, si el vostre animal és dels considerats potencialment perillós:
• La vostra llicència de tinença i/o conducció ha d'estar vigent.
• Cal portar-lo sempre amb morrió i amb una corretja fixa d'un màxim de dos metres.
A més, ha de ser conduït per persones majors d'edat amb llicència i tan sols un animal.
• Incorporeu les mesures de seguretat i senyalització especials al lloc on viuen.
ACTUACIÓ DE L'AUTORITAT
Contravenir l'ordenança pot comportar des de l'advertiment de la conducta
inadequada i/o la sanció de la infracció corresponent fins al decomís de
l'animal.
Per a més informació:
• Telèfon: 010
• http://sostenibilitat.paeria.cat
• infosostenible@paeria.cat

