Es poden anar a recollir bosses gratuïtes pels gossos a:

Matins:

Tardes:

Oficina d’Atenció al Ciutadà
c. Ciutat, 1 (plaça Major)

Centre Cívic Can Pau Raba
c. Raval Cortines, 24

Oficina Municipal del Remei
c. Virrei Avilés, 34

Centre Cívic Santa Anna
c. Tagamanent, 1

Institut Municipal d’Esports
c. de la Fura, s/n (zona esportiva)

Centre Cívic Serra-de-senferm
c. Riera Major, 2

Regidoria de Convivència i Seguretat

Centre Cívic Osona
c. Plaça Osona, 3

Tot el dia:
Comissaria de la Guàrdia Urbana
c. Era d’en Sellés, 10

Centre Cívic El Montseny
Av. del Montseny, 16
Centre Cívic La Guixa
c. Pla del Maset, s/n

Més informació:
Regidoria de Convivència i Seguretat
C. Era d’en Sellés, 10
93 885 00 00

Gerard Sarrat Pujol - Escola Dr. Joaquim Salarich - 6è

TINENÇA RESPONSABLE
I PROTECCIÓ DELS GOSSOS

Els nens i les nenes del Consistori
Infantil han participat en la creació
i la difusió d’aquesta campanya i
en la realització dels dibuixos.
Marta Oller Rius - C. Escorial. 6è.

CENS

Gerard Sarrat Pujol Escola Dr. Joaquim
Salarich - 6è

TINENÇA RESPONSABLE
Les persones que condueixen gossos a la via pública estan obligades:
1. A retirar els excrements de la via pública, ja sigui amb una bossa de
plàstic, un paper, etc., i dipositar-los a la paperera o al contenidor.
2. A portar-los amb el collar, amb la xapa censal i amb cadena o
corretja controlada per la persona. Els gossos perillosos1, a més a
més, han d’anar amb morrió.
Dins els habitatges, s’han d’evitar riscos
en l’aspecte sanitari i molèsties pels
veïns.
El fet de tenir gossos en habitatges
urbans està condicionat a la legislació
vigent i a les disposicions en matèria de
propietat horitzontal.

Quan es realitza la inscripció al Registre censal, es lliura la xapa censal, que el
gos ha de portar sempre al collar.
PROTECCIÓ DELS GOSSOS
Els posseïdors d’un animal de companyia han de mantenir-lo en bones
condicions higienicosanitàries, de benestar i seguretat, per evitar que l’animal
pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.
És prohibit cometre actes de crueltat i maltractaments contra els animals o
causar-los danys. En particular, és prohibit mantenir els animals en celoberts o
balcons o en espais sense ventilació.
L’abandó d’un animal es considerarà una falta administrativa molt greu.
SANCIONS

Marc Salom Corominas - Escola Sentfores - 6è

El Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, explica:
- En espais públics, els gossos perillosos hauran de ser conduits i controlats amb corretja no
extensible de menys de dos metres.
- Les persones que condueixen gossos perillosos han de disposar d’una llicència administrativa
específica.
- Una sola persona no pot conduir més d’un gos perillós.

1

Els propietaris de gossos tenen l’obligació de censar-los en el Registre
Censal Municipal. Per poder-los registrar, els animals han de disposar del
carnet sanitari en el qual consti:
o la ressenya completa de l’animal
o les actuacions sanitàries que s’han dut a terme
o la zona d’implantació del xip.

El no compliment de tota la normativa
referida a la tinença responsable de
gossos pot comportar sancions fins a
3.000 euros i serà la Guàrdia Urbana qui
en farà el control i seguiment.
Maria Pagès Barfull – C. Escorial - 6è

- Ordenança municipal de bon govern, civisme, bons costums i convivència ciutadana.
- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.

