Sigues generós
i adopta’m.
L’AMOR NO
ES COMPRA

Per a més informació:

Ajuntament de Salt
Àrea de Salut Pública
Plaça Lluís Companys, 1
17190 Salt
972 24 91 91
www.viladesalt.cat

Amb la col·laboració:

TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS

Si tens un animal de companyia has d’actuar de forma responsable i
tenir en compte que:
CONDICIONS DE VIDA
Com a propietari l'has de cuidar i mantenir-lo en bones
condicions higièniques, de benestar i seguretat. Ha de rebre
atenció veterinària bàsica per garantir la seva salut.
IDENTIFICACIÓ I CENS
Tots els animals de companyia han d’estar identificats per
un veterinari amb un microxip homologat, i censats a
l'Ajuntament.
SI EL TEU GOS ÉS DE RAÇA CONSIDERADA POTENCIALMENT PERILLOSA:
L’ús del morrió és obligatori i no pot anar deslligat en cap
via ni espai públic, incloses les zones d’esbarjo i circuits
adaptats.
Has de disposar de llicència administrativa expedida per
l’Ajuntament.
Cal que senyalitzis la seva presència a l’exterior del domicili.

CONVIVÈNCIA VEÏNAL
Cal recollir els seus excrements i et recomanem llençar aigua
als llocs on orini, així evitarem brutícia i males olors al carrer.
Els gossos han d’anar lligats amb la corresponent corretja, en
espais i vies públiques en general. Podran anar deslligats en
llocs habilitats expressament per l'Ajuntament.
No deixis que accedeixin als parcs infantils; els animals tenen
espais d’esbarjo adaptats per a ells.
No el pots deixar sol als espais oberts (balcons, terrasses) si
borda, fins i tot de dia.
Si el tens al balcó o terrassa has de prendre les mesures
necessàries per evitar que les seves deposicions o orins afectin
els veïns o la via pública.
Com a propietari has de garantir en la mesura del possible, que els animals de
companyia no pertorbin la convivència veïnal
Sigues conscient que si no es compleixen aquestes normes,
les sancions poden ser de ﬁns a 20.000 €.
I SOBRETOT... NO L’ABANDONIS!

