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L’ADOPCIÓ

– És l'alternativa més vàlida per tenir un animal de companyia.
– Podràs triar l'animal que millor s'adapti a les teves expectatives.
– Podràs anar al centre d’acollida i conèixer prèviament el seu
caràcter (donar-li menjar, treure'l a passejar, observar el seu
comportament...)
– Des del centre d’acollida rebràs ajuda per a triar-lo, atenent
a l'historial de cada animal.

ADOPTA’M
NO EM COMPRIS

Abans de tenir-los, fes-te les reflexions següents:
– Quin temps li podràs dedicar?
– Disposes de l'espai suficient?
– Tota la família hi està d'acord?
– Quan estigui malalt, t'hi podràs dedicar?
– Quan facis vacances, què en faràs?
– Podràs fer front a totes les despeses que comporta?
– Tindràs cura que hi hagi una correcta convivència?
– Coneixes l'ordenança municipal de tinença d'animals?
– Coneixes les obligacions legals que assumeixes?

LA IDENTIFICACIÓ

A Catalunya és obligatòria des de l’any 1994. Actualment, l’únic
sistema utilitzat és el microxip. Quan compris o adoptis un
animal, demana que estigui identificat; és un dret teu i del teu
animal.

IDENTIFICA’M
POSA’M EL XIP

– Es posa un sol cop, no s'esborra, no es perd i dura tota la
vida.
– Implantar-lo és un moment i no causa dolor.
– Només el poden implantar els veterinaris.
– Identifica l'animal i el seu propietari.
– Serveix per buscar l'animal en cas de pèrdua.
És molt recomanable que el gos també vagi identificat amb
una placa amb el nom i el telèfon de contacte del propietari,
per facilitar-ne la recuperació en cas de pèrdua.
Sancions: No identificar-los amb microxip i no inscriure'ls
al registre censal pot comportar una multa de fins a 120 €.

EL REGISTRE

Hem d'acceptar que tenir un animal comporta unes obligacions
que hem d'estar disposats a complir, a més de la dedicació i la
despesa que el seu manteniment ens suposa.

REGISTRA’M

SÓC UN MÉS DE LA FAMÍLIA

– L’hauràs de registrar al cens municipal. Les persones posseïdores de gossos i gats han de censar-los a l'ajuntament del
municipi de residència habitual dels animals dins el termini
màxim de tres mesos, comptat a partir de la data de naixement o de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència.
– Les dades del registre municipal s’incorporen al Registre General d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya
(ANICOM).
– El registre serveix per buscar l’animal en cas de pèrdua.
Sancions: No identificar-los amb microxip i no inscriure'ls
al registre censal pot comportar una multa de fins a 120 €.

LA CURA

Reflexionar i planificar bé la possible tinença d'un animal és una
de les condicions prèvies i indispensables, ja que la seva incorporació a la llar s'ha de prolongar en el transcurs de tota la seva
vida. Es tracta d'una decisió que requereix molta responsabilitat
perquè afecta un ésser viu, sensible i vulnerable, el qual necessita cures i atencions diàries, i el seu destí dependrà, íntegrament, de qui ha decidit adoptar-lo o adquirir-lo.
– L’hauràs de mantenir en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat. La persona posseïdora d'un
animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.
– L’hauràs d’educar d’acord amb les normes de convivència
establertes tant a la llar com als espais comuns (via pública,
espais verds, platges, etc.)
– L’hauràs d’alimentar suficientment.
– Està totalment prohibit agredir-los o maltractar-los físicament.
Sancions: les infraccions comeses contra aquestes normes establertes en la legislació vigent poden ser sancionades amb multes de fins a 2.000 euros.

CUIDA’M BÉ
TINGUES CURA DE MI

LA VIGILÀNCIA A LA LLAR

La convivència en societat està regida per unes normes establertes que ens marquen drets, però també deures i obligacions. La presència d'animals domèstics no està exempta
d'aquesta regulació i són aspectes que cal conèixer.

VIGILA’M

SIGUES CÍVIC A LA LLAR

– Has d'evitar fer soroll i molestar els veïns.
– No utilitzis els balcons i les terrasses com a habitatges, ni com
a llocs destinats a realitzar les defecacions del teu animal.
– Respecta els espais comuns dels immobles (escales, ascensors,
replà d'entrada…).
– Vigila que no s’escapi i deambuli pel carrer.
– És millor no deixar sols els gossos amb els infants. Encara
que semblin animals dòcils i que estiguin educats, és difícil
preveure la seva conducta en absència de la persona propietària.
– No està permesa la criança d'animals de
companyia en domicilis particulars excepte
que l'activitat estigui legalitzada (nucli zoològic).

LA VIGILÀNCIA AL CARRER
– Al carrer, cal dur-lo lligat.
– Els gossos potencialment perillosos, a més, disposaran
d’una llicència municipal específica, hauran de portar morrió i no podran ser conduïts per menors de divuit anys.
– S’han de recollir els excrements ja que és obligatori i, a més,
ells no ho poden fer. Fins i tot si utilitzem les àrees per a gossos
dels parcs, hem de recollir sempre les seves deposicions
amb un bossa de plàstic o un paper de diari i llençar-les a les
escombraries.
– Cal procurar que, en els espais d’esbarjo, no molesti els altres
usuaris.
– Està prohibida la seva presència en platges, zones enjardinades, parcs i zones de jocs infantils.
– Cal evitar els conflictes i les baralles amb els altres animals.
– Està prohibit donar menjar als animals en els espais públics.
– No deixem que beguin directament de les fonts destinades
a les persones. En cas necessari, podrem ajudar-lo a beure
de la nostra mà.
– Els animals no poden entrar en cap local relacionat amb l'alimentació.
Sancions: les infraccions comeses contra aquestes normes establertes en la legislació vigent poden ser sancionades amb multes de fins a 1.501€ (perillosos).

VIGILA’M

SIGUES CÍVIC AL CARRER

L’ESTERILITZACIÓ

La principal causa de l’abandonament d’animals són les cadellades no desitjades. Aquest situació es pot solucionar d'una
manera efectiva i senzilla, per mitjà de l’esterilització.

ESTERILITZA’M
NO ÉS DOLORÓS

L’esterilització és la solució a la cria incontrolada dels animals
domèstics.
A més:
– Millora la convivència amb els animals domèstics de companyia.
– Evita els hàbits de fugida durant el període de zel.
– No modifica aspectes de la seva intel·ligència ni provoca depressió.
– No és un procediment dolorós ni provoca patiment.
– Evita patologies del sistema reproductor tant en els mascles
com en les femelles.
– Està indicada en algunes patologies del comportament.

ELS ABANDONAMENTS
Les causes principals de l’abandonament són:
– La compra no responsable i compulsiva.
– Regalar animals.
– La cria irresponsable, que força a adopcions no meditades.
– Els problemes familiars, trasllats de domicili, vacances...
– Desconeixement de les seves necessitats.
– Problemes d'agressivitat o adaptació.

NO
M’ABANDONIS
NO SÓC UNA JOGUINA

Conseqüències per a l’animal abandonat:
– Trauma psicològic: angoixa, pèrdua de confiança, depressió,
desorientació...
– Desnutrició i estrès, que afavoreixen l'aparició de malalties.
– Accidents i morts de molts animals.
Conseqüències socials:
– Problemes i accidents de trànsit.
– Brutícia a la via pública pel fet d’alimentar-se de deixalles.
– Risc d’agressions a persones i a altres animals.
– Motiu d’alarma social.
– Despesa econòmica.
Sancions: l’abandonament d’animals pot ser sancionat
amb multes de fins a 2.200 €.

Ordenança municipal de tinença d’animals de Roses:
https://goo.gl/HMXeVN
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