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GAUDIM JUNTS 
D’UN ESPAI MÉS NET, 
SEGUR I AGRADABLE!
Per una tinença responsable 
dels animals de companyia



SI TENS UN ANIMAL DE COMPANYIA 
(gos, gat o fura) has de censar-lo a 
l'Ajuntament i posar-li un xip. En cas que 
es tracti d’un gos considerat de raça 
potencialment perillosa (GPP), també 
cal que tramitis la llicència de tinença 
i conducció de GPP.

Conviure amb mascotes millora la salut 
mental de les persones, ja que redueix 
l'estrès, incrementa l'activitat física, 
fomenta les relacions socials, augmenta 
l'autoestima i estimula el contacte físic.

ALS ESPAIS PÚBLICS, incloent el Parc 
de l'Hostal del Fum i la Via Verda, hem 
de dur els animals de companyia lligats 
i els gossos potencialment perillosos 
(GPP) lligats i amb morrió. 

És important complir aquestes 
mesures per una qüestió de seguretat. 
En el cas del Parc de l'Hostal del Fum 
i la Via Verda també és una qüestió de 
respecte per la fauna salvatge, que té 
dret a no ser destorbada.

ELS ANIMALS DE COMPANYIA HAN DE 
PORTAR UNA PLACA IDENTIFICADORA 
o qualsevol altre mitjà adaptat al collar 
quan estiguin a l’espai públic. Quan 
censis la teva mascota a l'Ajuntament, et 
donarem una placa identificadora i un 
dispensador de bosses per recollir 
excrements.

Sabies que diversos estudis demostren 
que tenir mascota ajuda al 
desenvolupament dels infants?

ELS EXCREMENTS DELS ANIMALS 
als espais públics han de ser recollits. 
Tampoc poden orinar a les façanes  
dels edificis.
Tenir mascota potencia el sentit de la 
responsabilitat envers el benestar de 
l'animal. Per què, doncs, no tenir cura 
també de la higiene i del benestar social?

HAS D'EVITAR LA FUGIDA dels teus 
animals de companyia. És molt 
important que estiguin identificats amb 
xip per tal de localitzar-los.

Així l'animal podrà retornar a casa 
seva el més aviat possible. Si tenen el 
xip poden esperar a ser recollits a 
l'espai per a mascotes de la Policia 
Municipal. D'altra manera hauran 
d'anar a una protectora.

ESTÀ PROHIBIDA la presència d'animals 
a les zones enjardinades, parcs infantils 
i zones de joc.

És una qüestió de salubritat, 
manteniment i seguretat que requereix 
de la col·laboració de tothom.

HEM D'EVITAR LES MOLÈSTIES que les 
mascotes puguin ocasionar als nostres 
veïns, com ara sorolls, males olors 
o brutícia.

És important tenir cura de la 
convivència veïnal i de la convivència 
amb la mascota.

AL MUNICIPI TENIM DOS ESPAIS 
D'ESBARJO per a gossos. Recordeu 
que per fer-ne ús cal complir les normes 
que hi trobareu a l'entrada.

Aquestes normes estan pensades 
perquè gossos i persones gaudeixin 
al màxim d'aquest espai. Fem-ho 
possible entre tots!


