Volem ser bons veïns!
No ens feu passar vergonya!
Cuideu-nos, respecteu-nos i
cuidem el municipi.
Tens un gos?

Cada vegada més gent conviu amb animals.
Això pot generar conflictes a nivell veïnal
(caques a les voreres, ús de sofre,...) o familiar
(mossegades, ...). Dels ajuntaments depèn
contribuir a una bona informació per
promoure una millora tant del benestar
animal com de la convivència.

Tens obligacions i responsabilitats.

Tal i com queda reflectit a la llei de protecció animal i a l’ordenança municipal de tinença d’animals, els
gossos han de viure en unes condicions adequades per a cobrir les seves necessitats.
ü
ü
ü
ü

Aigua potable, neta, protegida del fred i la calor, i en receptacles adequats i nets.
Alimentació suficient i equilibrada.
Disposar de l’espai, la ventilació, la humitat, la temperatura, la llum i l’aixopluc adequats.
Mantenir els allotjaments desinfectats i desinsectats retirant diàriament els excrements i orins.

A l’espai públic, cal ser cívic!
ü
ü
ü
ü

Els gossos han d’anar degudament subjectats, excepte en les zones adequades per estar deslligats.
Cal que els gossos potencialment perillosos portin morrió.
És obligació dels propietaris recollir les caques i passejar per zones verdes per no embrutar les
cantonades amb l’orina.
En cas de problemes de conducta (agressivitat, ansietat per separació,...) es recomana acudir a un
educador caní.

El teu gos mereix que el cuidis com cal.
En base a la Llei General de Protecció Animal, existeix una ordenança promoguda per l’Ajuntament de Barcelona que amplia
els consells per promoure el Benestar Animal i pels quals es pretén la seva aplicació a d’altres municipis:
ü El collar, arnès, corretja i/o morrió han de ser d’una tipologia adequada. No tots estan permesos
per a tots els tipus d’animal.
ü Causar dany físic o psicològic a l’animal es considera maltracte animal.
ü S’ha de facilitar la sortida diària a l’exterior dels gossos almenys dos cops al dia, amb l’excepció
dels cadells que encara no hagin estat degudament immunitzats.
ü Els gossos no poden estar lligats en un lloc fix durant més de dues hores i en el cas de cadells,
més d’una hora.

Encara que no tinguis gos, ets un veí o veïna del municipi.
El sofre és un perill per a la salut pública.
ý Posar sofre a les cantonades no evita que orinin els gossos i suposa una actitud contra la salut pública. Cal
denunciar a l’Ajuntament els llocs on se’n troba. L'ús de sofre a la via pública és il·legal, i a més no és considerat com
a repel·lent en el marc legislatiu europeu.

Com a veí, informa de qualsevol irregularitat que vegis!
L’Ajuntament hi és!
ü Els veïns i veïnes haurien d’informar de qualsevol irregularitat comesa pel que fa a la
normativa municipal de tinença responsable: maltractaments, condicions de vida
inadequades, etc.

