TENS UN ANIMAL
DE COMPANYIA?
Coneixes
l’Ordenança de
tinença d’animals?

LA BONA CONVIVÈNCIA
ÉS RESPONSABILITAT
RESPONSABILITAT
DE
TOTS I TOTES!
1. Els gossos, gats i/o fures han de tenir posat un
xip identificatiu i estar censats,
a l’ajuntament.

2.

Els propietaris que hagin censat l’animal a

l’ajuntament

rebran

una

targeta

6. La tinença de més de 4 animals
de companyia al mateix domicili, (en
concret: gossos, gats i fures) requerirà un
informe i l’aprovació de l’Ajuntament .

7. No es pot maltractar,
vendre (fora dels establiments autoritzats)
o abandonar qualsevol tipus d’animals.
8. Als espais públics, els gossos ha d’anar amb
corretja i collar, a més, s’hauran
de recollir les deposicions
que facin.

acreditativa que hauran de portar sempre
a sobre quan surtin amb l’animal.

3. Els animals de companyia han de mantenir-se en
bones condicions higièniques i
sanitàries.
4. Els propietaris i posseïdors d’animals hauran
d’evitar molèsties a altres
persones ja sigui per sorolls, olors o d’altres
L’ordenança de tinença d’animals domèstics
regula la tinença d’animals domèstics de
companyia, en especial a qui tingui gossos, gats
i/o fures.

circumstàncies.

5.

propietari o posseïdor d’un
animal és el responsable dels danys,
El

dels perjudicis i de les molèsties que ocasioni.

9. Els animals abandonats o incontrolats no
es podran alimentar a les vies
públiques, amb la finalitat d’evitar-ne una
proliferació incontrolada sense cap control
sanitari.

S’estableixen tres
tipus d’infraccions
(lleus,
greus
i
molt
greus)
per
l’incompliment de les pautes esmentades a
l’ordenança, que poden ser sancionades
fins a 300 euros.

Els gossos perillosos

3. Només poden ser propietaris de gossos potencialment
les persones majors
d’edat i sense antecedents
perillosos

1. Quins

gossos es consideren gossos potencialment

perillosos?
Els animals de companyia amb
• Els gossos

que

pertanyen

a una

penals.

d’aquestes 4.

No

podran

races o en són encreuaments:

infantils i

Pit Bull/Pit Bull Terrier, Bullmastiff, Doberman, Dogo

l’accés

Bourdeus, Mastí Napolità, Presa Canari, Staffordshire
Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler,

accedir

parcs

als

als espais on no estigui autoritzat

.

5. Requisits especials

pels gossos

perillosos:

Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Tosa Inu/Tosa japonès i
I a la via pública

Akita Inu.
• Els

gossos

•
que

hagin

tingut

d’anar

lligats

i

amb

morrió

episodis

d’agressions a persones

Han

a les vies públiques, a les parts
comunes dels immobles col•lectius i als espais d’ús
públic en general.

o a altres

gossos, i/o
• Els gossos que hagin estat

ensinistrats per a

l’atac i la defensa.
Més informació a
www.santaeulaliaroncana.cat
i a les oficines de a l’Ajuntament

2. Els propietaris, posseïdors i conductors d’aquest tipus de gos
llicència municipal
la seva tinença i/o

estan obligats a obtenir

per

a

conducció.

•

L’allotjament

ha de tenir unes
característiques específiques (consultar ordenança) a
fi d’evitar que els animals accedeixin a l’espai públic,
surtin i cometin danys a tercers.

