En

CENTRES VETERINARIS DE GIRONA
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QUAN ENS RESPECTEM, CONVIVIM
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VETS GIRONA

SABIES QUE...
EXCLUSIVAS VAZ
VET AQUÍ... SERVEI
VETERINARI A DOMICILI

CLÍNICA
VETERINÀRIA
QUISSOS

VETERHOUSE
CENTRE VETERINARI
SANT NARCÍS
CENTRE VETERINARI
GIRONA

CLÍNICA MULTIFAUNA
CANIS CENTRE
VETERINARI
ESPAIVET

VET&VET CENTRE
VETERINARI
CANIS HOSPITAL
VETERINARI

Cada any l’Ajuntament de Girona rep prop de
500 avisos i queixes ciutadanes per
incidències amb animals de companyia?
Més de 200 persones cometen algunes
infraccions de l’Ordenança municipal de
protecció, control i tinença d’animals cada
any?
L’any passat l’Ajuntament va recollir més de
300 gossos perduts o abandonats a la via
pública? Només la meitat es van poder
retornar als seus responsables, però la resta
es queden en els centres d’acollida fins a
trobar-los adoptants.

QUAN ENS RESPECTEM, CONVIVIM

Centres veterinaris col·laboradors
En aquests centres veterinaris podreu censar les
vostres mascotes al Cens Municipal d'Animals de
Companyia i rebre informació i assessorament sobre
la tinença cívica i responsable d'animals.

COM SER
PROPIETARIS
CÍVICS

Ajuntament de Girona
Gestió dels animals - 972 41 90 37
www.girona.cat/sostenibilitat
Policia Municipal - 092
Emergències - 112

@girona_cat
/ajuntamentdegirona
/gironatv
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COM SER PROPIETARIS CÍVICS?
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Tenir el gos correctament
identificat i censat a
l’Ajuntament.
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Si teniu un gos
potencialment perillós (GPP),
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Eviteu portar el gos a zones no permeses,
com als parcs infantils i zones enjardinades
i, sobretot, a la resta d'espais, respecteu
la senyalització i porteu-lo lligat.

recordeu que teniu l’obligació de portar-lo
sempre lligat i amb el morrió posat. No us
descuideu a casa la llicència per a la tinença i
conducció de GPP i recordeu renovar
l'assegurança de responsabilitat civil cada
any.

D’aquesta
manera,
podreu
localitzar
fàcilment el vostre gos en cas que es perdi o
s’escapi i recollir-lo no tindrà cost1.
També heu de saber que posar el xip i censar
el gos, és obligatori per normativa. La
inscripció del vostre gos al Registre
d’animals de companyia no té cap cost i es
pot fer a l’Ajuntament o al vostre centre
veterinari.

L’Ajuntament de Girona ha habilitat espais
tancats i nous itineraris per on passejar
els gossos sense corretja, però sota
control. Aprofitem-los!

D’aquesta manera, evitareu baralles amb
altres gossos, problemes amb els veïns i, a
més, us estalviareu sancions molt greus
(2.000€).

Si teniu problemes amb el comportament
del vostre gos demaneu assessorament a
una persona professional d’educació
canina i/o al vostre centre veterinari.

Si no ho compliu, podreu ser multat amb
300€.
(1) Els propietaris que tinguin el gos censat i estiguin al corrent
de pagament de la taxa anual de tinença d’animals, estaran
exempts pagar el cost de recollida de l’animal en cas de pèrdua
i dels primers dos dies d’allotjament.
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Recollir els excrements del
gos i abocar aigua sobre les
miccions.
Heu d’evitar que faci pipí al mobiliari urbà o a
les façanes, recolliu sempre els excrements i
aboqueu aigua sobre les miccions.
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Així evitarem riscos de transmissió de
malalties infeccioses, mantindrem la ciutat
neta i facilitarem la convivència amb els veïns.
Recordeu que no recollir els excrements pot
suposar sancions de fins a 400 €.

Porteu el gos sempre lligat.
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Recordeu que tenir un gos
és una responsabilitat de
molts anys.
Si no us en podeu fer càrrec, poseu-vos en
contacte amb l’Ajuntament i us ajudarem a
trobar-li una nova llar. Abandonar un gos
pot suposar sancions de fins a 20.000 €.
Si trobeu un animal perdut, truqueu a
l’Ajuntament o a la Policia Municipal.
D’aquesta manera, podrem iniciar les
accions per localitzar-ne el propietari o
propietaria ràpidament, o cuidarem l’animal
fins a trobar-li una família adoptant.

