
· Un 63% dels gossos recollits 
el 2013 a Pallejà no portaven 
microxip, i que per tant no es 
va poder localitzar el seu 
propietari?

· Una de cada 3 queixes 
ciutadanes relacionades amb 
el civisme al 2013 feia 
referència a la presència 
d’excrements al carrer i als 
espais verds?

· El cost del servei de neteja 
viària del municipi s’acosta 
als 550.000€ anuals?

· A part de les molèsties 
evidents, la presència 
d’excrements a la via pública 
pot comportar un risc de 
malalties per infecció, a 
causa dels paràsits que 
contenen?

· La persona posseïdora d’un 
animal és responsable legal 
dels danys, perjudicis i 
molèsties que aquest 
ocasioni?

Si tens mascotes…

· Què milloraries dels
espais públics del
municipi?

¿SABIES QUE…

SUGGERIMENTS

Envia un correu electrònic a:
mediambient.palleja@palleja.cat

· Què faries per millorar la
tinença dels animals 
domèstics?
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VACUNACIÓ I CONTROL 
VETERINARI

Els animals s’han de controlar 
sanitàriament:

Vacuna'ls (ràbia i la 
tetravalent) i desparasita'ls.

Esterilitza’ls sempre que 
sigui possible. Això evitarà 
la proliferació de colònies no 
controlades.

Procura tenir la cartilla 
sanitària al dia.

EXCREMENTS

El propietari està obligat a 
recollir els excrements de la 
via pública i llençar-los a les 
papereres específiques o, en 
tot cas, al contenidor gris.

Per altra banda, també cal 
evitar que la nostra mascota 
orini sobre les voreres, parets 
o façanes dels edificis.

La sanció per aquesta 
infracció pot arribar a 150€.

CONVIVÈNCIA

Els sorolls causats pels 
lladrucs dels nostres gossos, 
són una de les principals 
causes de conflicte en la 
convivència veïnal.

És la teva responsabilitat 
adoptar les mesures 
necessàries per impedir que 
ho facin.

Respecta sempre la 
convivència ciutadana.

EL BENESTAR DE
LA TEVA MASCOTA

Li hem de garantir la salut i el 
seu benestar amb unes bones 
condicions higièniques.

Habitatge: Li hem de 
proporcionar aliment, aigua, 
espai, ventilació, temperatura i 
llum òptims.

No l’abandonis. Es prohibeix 
l’abandó i qualsevol mena 
de maltractament cap als 
animals.

Són éssers vius. Cuida'ls!

CENS

Els propietaris han de registrar 
els animals al Cens d’animals 
de companyia de l’Ajuntament, 
i comunicar qualsevol canvi en 
la situació de l’animal (baixa, 
canvi de domicili, etc…).

Els propietaris de gossos 
potencialment perillosos 
han d’obtenir, a més, una 
llicència municipal específica.

PASSEIG RESPONSABLE

A les vies públiques sempre 
han d’anar acompanyats d’una 
persona i lligats amb corretja. 

Els animals potencialment 
perillosos han de portar 
obligatòriament morrió.

Està prohibida la presència 
d’animals en zones 
enjardinades i parcs públics. 
Respecteu els senyals.

El passeig, sempre
per llocs adients.

IDENTIFICACIÓ

És obligatori que tots els 
animals de companyia 
(gossos, gats i fures) estiguin 
identificats amb xip per tal de 
saber, en cas de pèrdua o 
abandonament, qui és el seu 
propietari.

Haureu de posar xip a 
gossos, gats i fures.

…i si vols una
nova mascota, 

pensa en
adoptar-ne una!

Els animals de companyia formen part de
les llars de molts ciutadans i ciutadanes

de Pallejà. Això comporta unes
obligacions i responsabilitats per part

dels propietaris amb els animals,
amb la resta de ciutadans

i amb el medi ambient.

T’oferim la informació bàsica de les normes
i mesures a dur a terme, d’acord amb

les ordenances municipals de convivència 
ciutadana i de tinença d’animals

de companyia.
El seu incompliment comporta

sancions econòmiques.


