Els animals de companyia formen part de les comunitats
humanes des de fa milers d’anys i encara avui, a les ciutats, hi ha molta gent que gaudeix tenint un gos, un gat o
un altre petit animal, a casa.
Un animal de companyia és un ésser viu que necessita cures
i atencions i, alhora, comporta responsabilitats de la persona propietària envers la comunitat. Per això la seva adquisició ha de ser un acte meditat. Ens hem d’assessorar sobre
l’espècie o la raça que millor s’adapta a la nostra família i
al nostre estil de vida. L' adquisició impulsiva pot comportar
que a mig termini l'animal esdevingui un problema tant per
a nosaltres com per a la ciutat.
Malgrat els beneficis que poden aportar els animals a les
persones amb les quals conviuen, la seva integració a les
ciutats és un tema complex que pot generar tensions que
cal prevenir. És en aquest punt que el civisme de les persones propietàries és fonamental per evitar que els seus
animals provoquin conflictes de convivència ciutadana, de
salut, d’higiene o de neteja urbana. En conseqüència, l’Ajuntament de Barcelona ha disposat l’Ordenança municipal sobre la tinença, la protecció i la venda d’animals, que
té com a principal objectiu augmentar la protecció dels animals i aconseguir una bona convivència d’aquests amb les
persones. A més, l'Ajuntament compta amb diversos serveis que pretenen facilitar una tinença responsable d'animals. La guia que teniu a les mans recull la informació i
els consells necessaris per fer-ho possible.

Per una tinença
responsable
Què hem de fer?


Si hem decidit compartir la nostra vida amb un animal
de companyia, hem de recordar que un animal no és una
joguina, sinó un ésser viu que necessitarà que ens n’ocupem i en tinguem cura. Per això és important que pensem
una mica la nostra elecció, tenint en compte: el tipus d’animal, la raça, la mida, el pèl, l’edat i el sexe; i valorar les
opcions de la compra o l'adopció.
 Un cop presa la decisió, l’hem de portar al veterinari, que
l’identificarà amb un microxip i li posarà una placa identificativa on consti el nom de l’animal i les dades de la persona propietària.
 L’hem d’inscriure al Registre Censal Municipal dins del
termini de trenta dies des de la data de naixement o d’adquisició, per tal de facilitar el seu ràpid retorn a casa en cas
de pèrdua o robatori. El telèfon 010 facilita la informació
sobre el Registre.
 Hem de cuidar del benestar del nostre animal de companyia i mostrar consideració envers les altres persones i
el seu entorn. Tenir cura de l'animal, proporcionar-li exercici diari i no maltractar-lo ni abandonar-lo mai.
 Visitar el veterinari com a mínim una vegada a l'any per
prevenir malalties, per estar al dia de vacunes o quan es
posi malalt.

Sabies que...
 A la ciutat, els animals sovint són una excusa per establir converses i noves relacions d’amistat.
 A Barcelona, el 76,4% de les persones consideren que
els gossos i els gats són un membre més de la família, que
els fan companyia, els conforten i els redueixen la sensació de solitud.

 L'any 2003 es van recollir a la via pública de Barcelona 2.855

gossos i gats abandonats. D'aquests, 1.462 van ser adoptats.
 Els animals exòtics que són abandonats als espais públics
poden morir en un entorn que els és hostil. Si s’arriben a
adaptar, es poden reproduir i convertir-se en espècies invasores que posin en perill l’ecosistema i la fauna autòctona.
 Els gats són animals molt independents que poden estar
sols moltes estones. Per tant, són animals de companyia
ideals per a persones que tenen una vida molt ocupada.

Coses per millorar


Són molts els animals abandonats anualment per propietaris poc responsables. L’adopció d’un animal de companyia és una opció excel·lent.
 Hi ha moltes espècies d’animals exòtics no permeses
per al comerç; abans de comprar un animal exòtic informate’n bé.

Consells per a nota
 Recordeu que no a tothom li agraden els gossos. Cal pro-

curar que el nostre gos estigui educat per comportar-se
adequadament als espais públics i per respondre a les
ordres verbals.
 L’esterilització és una forma efectiva d’evitar la superpoblació i l’abandonament com a conseqüència dels naixements
no desitjats. És important comptar amb el consell veterinari.

Sancions
 Abandonar o maltractar i agredir físicament els animals

són considerades infraccions molt greus de la protecció
animal i poden comportar multes de fins a 20.000 euros.
 No identificar-los amb microxip i no inscriure’ls al registre censal pot comportar una multa de fins a 400 euros.
 Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de
la llicència és una infracció molt greu i pot comportar una
multa de fins a 15.025,30 euros.
Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals, aprovada el 22 de
desembre de 2003.

A casa
Què hem de fer?
 La tinença d'animals de companyia està autoritzada en

domicilis particulars sempre que es compleixin les condicions de manteniment higienicosanitàries, de benestar i
de seguretat, tant per a l'animal com per a les persones.
 Hem de tenir cura que els animals no molestin el veïnat
amb sorolls o males olors.
 Hem de vetllar perquè disposin dels aliments i les condicions adequades. Cal deixar sempre aigua neta a disposició de l'animal.
 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.
 El gat és un animal curiós que voldrà explorar el nou
entorn. Així, durant els primers dies, no el deixem sortir
cada vegada que obrim la porta d’entrada per evitar que
fugi i que es perdi. Quan s’hagi familiaritzat amb la nova
llar podrà sortir, però sempre sota la nostra vigilància.

Sabies que...
 A la nostra ciutat, un 30% de les llars tenen un animal
de companyia.
 Els gats són animals molt nets que responen positivament a les rutines però que són molt difícils d’ensinistrar.
 Els gossos no suen, regulen la seva temperatura corporal mitjançant la llengua i els coixinets plantars. Per això
no els podem deixar tancats als espais sense ventilació.

Coses per millorar


Procurar que el nostre animal de companyia no causi
molèsties al veïnat amb els seus lladrucs, crits o sorolls, o
que malmeti la propietat privada.

 Vigilar que no s’acumulin excrements ni orins a les terras-

ses d’edificis urbans atès que podrien causar greus problemes d’higiene pública.

Consells per a nota
 Si eduquem el nostre gos es comportarà correctament
quan tinguem visites a casa, no mostrarà comportaments
agressius envers els estranys i podrem confiar en ell quan
hi hagi infants a prop. Amb una bona educació, el gos gaudirà d’una major llibertat de moviments i tu no li hauràs
d’imposar tantes restriccions.

Les sancions
 Pertorbar la vida dels veïns amb crits, cants o sons o
altres sorolls dels animals domèstics, pot comportar una
multa de fins a 3.005,06 euros.
 Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o
en instal·lacions inadequades, si els riscos per als animals són molt greus, pot comportar una multa de 2.001
euros fins a 20.000 euros.
 Mantenir els animals lligats durant la major part del temps
o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per
a ells pot comportar una multa de 100 euros fins a 400
euros.

Quants anys viuen aquests animals de companyia?
Gos

10-15 anys (segons la raça)

Gat

15-18 anys

Ocell
Conill

10-25 anys (segons l’espècie i les condicions de manteniment)
7 anys

Conillet d’Índies

7 anys

Hàmster

2 anys

Ratolí

2 anys

Als espais de
convivència
Què hem de fer?
 Per treure el nostre gos a passejar, li hem d'ensenyar a
ser respectuós amb l’entorn i amb les altres persones.
 A les vies públiques, els animals han d'anar lligats per
mitjà d'un collar i una corretja o cadena que no ocasioni
lesions a l'animal, llevat si aquest resta sempre al costat
de l'amo o conductor, sota control visual i està educat per
respondre a les ordres verbals. També han de portar el
document acreditatiu del cens i la identificació o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l'animal on hi consti el
nom de l'animal i les dades del propietari.
 Els gossos considerats potencialment perillosos han
de disposar de la llicència municipal per a la tinença i conducció, no poden ser conduïts per menors de divuit anys i
han de dur morrió quan surten a passejar.
 Fins i tot si utilitzem les àrees per a gossos dels parcs, hem
de recollir sempre les seves deposicions amb una bossa de
plàstic o un paper de diari i llençar-les a les escombraries.
Sobretot, cal vigilar que no les facin als parcs infantils.
 Evitar que els gossos facin les seves necessitats fisiològiques a la gespa, ja que es malmet el verd.
 Evitar en tot moment que els animals causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis confrontats.
 No donar menjar als animals en els espais públics per
no embrutar-los. No deixem que beguin directament de les
fonts destinades a les persones.
 Està prohibit l’ensinistrament d’animals als espais públics
per a les activitats de defensa, guarda i similars.
 Els animals no poden entrar en cap local relacionat amb
l'alimentació. La resta d'establiments públics poden prohibir l'entrada d'animals.
 Recordem que els gossos no poden circular ni estar a les
piscines.

Sabies que...
 En una enquesta realitzada l'any 2003, s'observa que
la brutícia dels gossos al carrer és la queixa més freqüent
de la ciutadania.
 A Barcelona hi ha 139 espais destinats als gossos. Les
àrees més grans estan dotades d’abeuradors, expenedor
de bosses, vegetació, sauló, bancs i papereres; i estan equipades amb rec. També disposen de tanques perquè els animals hi puguin romandre lliurement.
 A la nostra ciutat hi ha uns 45.000 gats i uns 90.000 gossos. Si considerem que aquesta població de gossos fa les
seves necessitats una mitjana de dues vegades al dia, tenim
que cada dia es poden generar aproximadament unes 42
tones d’excrements..
 Les deposicions dels animals poden ocasionar riscos
sanitaris, males olors i dificultats de desplaçament per a
les persones.
 Les deposicions dels animals no són adob natural per
la gespa i la resta de plantes. Si els excrements, de qualsevol tipus d’animals, es deposen a terra directament, sense cap procés previ, constitueixen un element destructiu
de les propietats de sòl i de les pròpies plantes.

Coses per millorar
 Hem d'evitar que els gossos molestin els usuaris dels
parcs i jardins amb els seus lladrucs, crits o sorolls.
 Si hem de viatjar amb transport públic amb el nostre animal hem d'informar-nos de quins transports els admeten
i en quines condicions. Els gossos pigall i de seguretat
poden circular lliurement en transports públics sempre i
quan vagin acompanyats del seu propietari o agent.

Consells per a nota
 Si veiem un gos perdut, hem de trucar al Centre d'Aco-

llida d'Animals de Companyia (CAAC).
 Si veiem que maltracten un animal, ens hem de posar en
contacte amb l'Oficina de Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya (tel. 93 567 08 15).

 Els gossos poden tenir por de sorolls sobtats, com el dels

nens i nenes que corren, les motocicletes o els monopatins. Hem de poder controlar el nostre gos ràpidament per
evitar que pugui fugir o mossegar algú.

Sancions
 Permetre als animals domèstics dipositar les seves depo-

sicions i les seves miccions en els parcs i jardins d'ús per
als infants, pot comportar una multa de fins a 1.803,04
euros.
 No recollir immediatament les deposicions fecals dels
animals domèstics a les vies i els espais públics o no procedir a la neteja dels elements afectats per les deposicions,
pot comportar una multa de fins a 901,52 euros.
 Tenir gossos en els parcs infantils o jardins d'ús per
part dels infants i el seu entorn, pot comportar una multa
de fins a 1.803,04 euros.
Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals, aprovada el 22 de
desembre de 2003.

Viatjar amb animals als transports públics:
Metro i autobús:
 Es poden traslladar animals de companyia sempre que el seu volum permeti el trasllat
dins d’una gàbia o cistella.
 El gossos pigall i els de seguretat podran circular lliurement sempre que vagin
acompanyats dels seus propietaris o posseïdors .
 El trasllat es farà amb les condicions d'higiene i seguretat adients i amb la
documentació pertinent.

M

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC):
 Es poden portar animals dins de les dependències dels FGC tots els dies feiners a
partir de les 10 h del matí i els dissabtes i festius sense cap limitació horària.
 Els gossos han de portar morrió i han d’anar lligats amb corretges (llevat dels gossos
pigall), i els animals de mida petita han de ser transportats dins d'una gàbia o cistella.

Servei de Taxi Metropolità:
 Els animals domèstics poden ser acceptats segons el criteri del conductors.
 Està autoritzat un suplement per gos.
 Es obligatòria l’admissió al vehicle dels gossos pigalls que acompanyin invidents.
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Ciutat Vella

Fins al 2007, l'Ajuntament de Barcelona té previst obrir 20 noves àrees d'esbarjo de gossos a la ciutat.

Espai per a gossos
A Barcelona hi ha 139 espais destinats als gossos repartits
pels deu districtes de la ciutat. Les àrees més grans estan
dotades d’abeuradors, expenedor de bosses, vegetació,
sauló, bancs, papereres; i estan equipades amb rec.
Podeu consultar la situació de cada espai per a gossos a
www.bcn.es/parcsijardins i www.bcn.es/civisme

Com va el meu civisme?
Estimo molt el meu gos i sempre que puc el trec a passejar al parc...
 A. El deixo córrer tot sol i ell va per on vol, i així crec que és més feliç.
 B. He dedicat temps a educar-lo i no deixo que s’acosti als espais infantils.
 C. És tan dòcil que deixo que els infants s’acostin i juguin amb ell.
A) Incorrecte: el millor és portar els gossos lligats pels carrers i pels parcs, ja que podrien sortir corrent i patir
un accident o causar molèsties a les persones. B) Correcte: l’educació dels gossos garanteix la bona
convivència amb la resta de vianants. C) Incorrecte: no hem de permetre que els infants desconeguts s’acostin
o juguin amb el nostre gos; mai sabem amb certesa les reaccions que pot tenir un animal.

Crec que si algun dia no pogués ocupar-me del meu animal de companyia...
 A. El deixaria a la muntanya, segur que és un hàbitat que li agradarà.
 B. Buscaria entre els meus amics i coneguts una família adoptiva responsable,
que el cuidés bé, així de tant en tant tindria notícies seves.
 C. Em posaria en contacte amb el meu centre veterinari o amb alguna entitat
protectora perquè m’ajudessin a trobar una família adoptant.
A) Molt incorrecte: la majoria de gossos i gats abandonats moren malalts o atropellats, havent patit molt i
causant problemes d’higiene i salut pública importants. B) Correcte: aquesta pot ser una solució sempre que
sàpigues del cert que són persones que exerceixen la tinença responsable. C) Correcte: el teu gos o gat sentirà
molt la teva absència i només si té la sort que l’adoptin persones que el cuidin i l’estimin es recuperarà.
Recorda que el Centre d’Acolliment d’Animals de Companyia no accepta animals de particulars.

Passejo tranquil·lament i el meu gos fa caca al carrer...
 A. Comprovo que no m’hagi vist ningú, dissimulo, accelero el pas i deixo la
caca a la vorera com si no hagués estat el meu gos qui l’ha deixada.
 B. Procuro que faci les seves necessitats al costat dels arbres o a la gespa del
parc, crec que són un bon adob natural.
 C. Les recullo utilitzant una bossa de plàstic i les llenço a les escombraries.
A) Incorrecte: la responsabilitat de no embrutar és teva, i deixant la vorera plena de caques no només
molestes les persones que transiten sinó que, a més, generes problemes de salut pública.
B) Incorrecte: les deposicions dels gossos no són cap adob natural, sinó que malmeten els arbres i la gespa.
C) Correcte: l’única manera de tenir cura de l’entorn i de mantenir neta la ciutat és que les persones
propietàries recullin les deposicions dels seus animals de companyia.

Acabo de comprar-me una gata, li he posat Taca...
 A. Li poso una xapa amb el seu nom per si es perd. Està tan sana que no cal ni
portar-la al veterinari.
 B. La porto al veterinari perquè li posi les vacunes i el xip identificatiu, i
l’inscric al registre censal.
 C. Li poso una gatera perquè entri i surti quan vulgui. Em recorda el poble!
A) Incorrecte: els gossos i els gats corrent i jugant perden la xapa amb molta facilitat, i si es perden és molt
difícil trobar els seus amos. B) Correcte: ets una persona que exerceixes una tinença responsable.
C) Incorrecte: a la ciutat és probable que la gata s’escapi i es perdi.

Informació:
 Centre

d’Acolliment d’Animals de Companyia (CAAC)
Tel. 93 428 44 17 o 93 428 31 25
 Adopcions
 Acollida d'animals de companyia perduts o abandonats
 Localització i retorn als propietaris d’animals perduts
 Custòdia d'animals per ordre judicial
 Observació i anàlisi d'animals de companyia sospitosos de patir

malalties transmissibles
 Atenció sanitària dels animals custodiats
 Agència

de Salut Pública de Barcelona
www.aspb.es/quefem/animalscia.htm
Tel. 93 324 93 60
 Recollida d'animals accidentats, abandonats, perduts i vagabunds a

la via pública
 Obtenció de la llicència per a la tinença i conducció de gossos

potencialment perillosos
 Inscripció en el registre censal d’animals de companyia
 Serveis

Urbans i Medi Ambient
Tel. 93 291 41 50
 Neteja de la via pública
 Recollida d'animals morts a la via pública
 Parcs

i Jardins
www.bcn.es/parcsijardins
 Creació i manteniment d'espais tancats d’esbarjo per a gossos
 Guàrdia

Urbana
www.bcn.es/guardiaurbana
Tel. 092
 Gestió de denúncies, robatoris i desaparicions
 Intervenció en aspectes conflictius interciutadans
 Integra
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www.projecteintegra.org
 Projecte per a la integració i gestió de la convivència amb els animals

de companyia
 Consell

Municipal de Convivència, Defensa i Protecció
dels Animals
www.consellanimals.bcn.es
Ajuntament

de Barcelona

Regidoria de Dona i Drets Civils

www.bcn.es/civisme

Més civisme. Més Barcelona

