
Esterilitza el teu animal si no vols fer-te 

càrrec de les cries. Els animals que ningú vol 

acaben a les “gosseres”, on hi ha problemes 

de superpoblació per excés d’animals aban-

donats. 

Els posseïdors d’animals estan obligats a 

vacunar-los i a disposar de la seva targeta 

sanitària expedida per un veterinari 

col·legiat. 

Esterilització i control sanitari 

Si tens un amic, caní o felí,  

cuida’l i procura que no 

molesti als veïns i veïnes  

ni embruti l’entorn 

El xip i el cens municipal 

És obligatori que els gats i gossos estiguin 

identificats amb un xip, per evitar les pèr-

dues i combatre l’abandonament. 

També cal registrar-los en el cens         

municipal. 
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A la via pública 

Porta el gos lligat per evitar que mo-

lesti a algun nen o vianant. 

Recull els excrements i evita que faci 

pipi en façanes o mobiliari  públic.  

No deixis que el gos entri en els parcs 

infantils.  

Colònies de gats 

A casa nostra 

Gossos 

perillosos 

Els animals han de                                   

disposar d’espai                                       

d’aixopluc contra la pluja,                            

i el fred. També necessiten                        

sol i aire lliure, i que el seu                        

espai estigui net. 

No es poden tenir lligats la major          

part del dia i han de disposar de prou    

espai per bellugar naturalment. 

Cal que estiguin degudament alimentats. 

Educa’l i tracta’l amb afecte. És prohibit 

qualsevol tipus de maltractament. 

Evita que bordi i molesti als veïns/es,    

especialment a la nit. 

Les poblacions de gats de carrer han de 

ser controlades per motius de salubritat i 

reproducció incontrolada. Les campanyes 

d’esterilització tenen per objectiu assolir  

unes poblacions de gats estables que facin 

la seva funció ecològica i no generin           

 molèsties als veïns i veïnes. 

Eviteu alimentar els 

gats de carrer amb 

restes de menjar per 

motius de salubritat. 

Els posseïdors de gossos     

perillosos han de ser majors 

d’edat, disposar d’una      

assegurança i disposar de la 

llicència municipal. 

Els gossos perillosos han d’anar sempre 

lligats i amb morrió. Les façanes de les 

cases han de ser prou altes i s’ha          

d’advertir de la seva presència. 

Les ordenances municipals preveuen sancions per l’incompliment d’aquestes normes.  La Policia Local realitza controls diàriament. 


