‘Siguem Cívics’
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ
ENVERS ELS ANIMALS DE COMPANYIA

NO HO OBLIDIS
Jo sóc animal.
Tú ets racional.
El poble és de tothom.
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– Identifica el teu animal de companyia amb microxip.
– Censa’l al Registre d’animals de companyia del municipi on resideix habitualment.
– Recull els excrements del teu gos i evita que orini a
les façanes dels edificis.
– Els animal han d’anar lligats per la via pública.
– Es prohibeix la presència d’animals en zones ajardinades i en parcs infantils.
– Es prohibeix rentar o donar de menjar els animals a
la via o espais públics.
– Comunica a l’Ajuntament la desaparició de l’animal
de companyia.
– No abandonis els teus animals.
– S’ha de tenir la cartilla sanitària de l’animal i cura
de que rep l’atenció veterinària necessària per garantir
la seva salut.

En aplicació del Text Refós de la Llei de Protecció dels
animals, l’incompliment de les obligacions anteriors
serà sancionat amb una multa de 100 a a 400 euros.
En el cas de no recollir els excrements dels animals a
la via pública, la multa serà de 100 euros i en cas de
tornar-ho a fer en un període de sis mesos la multa serà
de 301 euros, tal i com estableix l’ordenança municipal de neteja viària.
Tinença de gossos potencialment perillosos (a més a
més de les obligacions anteriors):
– S’ha de tenir llicència administrativa per la tinença
i conducció de gossos perillosos expedida per l’Ajuntament.
– Portar el certificat acreditatiu de la inscripció al registre municipal d’animals de companyia.
– El gos ha de portar obligatòriament morrió i s’ha de
conduir amb una corretja no extensible de menys de
2 metres.
– Una persona major d’edat no pot portar més d’un gos
potencialment perillós.
– Els menors d’edat no poden conduir-los.
Sancions:
Les infraccions a aquestes normes seran sancionades
amb una multa de 60 a 30.000 euros, tal i com estableix la Llei sobre la tinença de gossos potencialment
perillosos.
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Benvolguts/des veïns i veïnes,
La Regidoria de Medi ambient de l´Ajuntament de Rosselló amb la col·laboració del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha endegat una campanya de sensibilització
envers els animals de companyia amb el Títol “Siguem Cívics”. La campanya
divulgativa informa als propietaris i/o posseïdors sobre les obligacions que tenen envers
els seus animals de companyia, donant compliment així al text de la Llei de Protecció
dels Animals i a l´Ordenança municipal de Neteja viària.
L´Ajuntament ha rebut una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
per portar a terme dues actuacions: la identificació amb el microxip (que és
obligatori), i la esterilització dels animals de companyia. El requisit de la inscripció
en el Cens Municipal, del vostre animal de companyia, és necessari per poder acollirvos a les actuacions subvencionades.
Les persones que estiguin interessades en aquestes subvencions, que es posin en
contacte amb l´Ajuntament de Rosselló, entre els dies 15 i 26 de febrer de 2010. En
funció del nombre de persones que s´hagin apuntat, es podrà subvencionar el total o una
part, de les actuacions sol·licitades.
Per últim, informar-vos que l´Ajuntament disposa de bosses gratuïtes per recollir els
excrements dels vostres animals de companyia.
Siguem cívics.
Ben cordialment,
L´Alcalde

Jaume Fernandez i Gonzalez

