TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DE COMPANYIA
El decret 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, estableix que són animals de companyia aquells animals domèstics que les
persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Tenen
aquesta consideració doncs, els gossos, gats i fures.
La tinença responsable d’animals de companyia suposa el compliment de les següents
obligacions:
1. Identificar-los amb un microxip homologat.
Un microxip és la identitat de l’animal i permet recuperar-lo amb més garanties en cas de
pèrdua ja que conté la informació del propietari, emmagatzemada en una base de dades. La
probabilitat de trobar un animal de companyia perdut és d’un 90% si està identificat, però es
redueix a un 15% si no ho està. Aquest microxip dura tota la vida, s’implanta sota la pell, és
indolor i innocu, i no produeix al·lèrgies. L’article 15.1 del Decret 2/2008, de 15 d’abril,
estableix l’obligació d’identificar-los.
2. Censar-los a l’Ajuntament.
Els gossos, gats i fures han d’estar censats al municipi on resideixen habitualment. Quan
l’animal mor o canvia de municipi, també s’ha de comunicar. Aquest tràmit és gratuït i
obligatori, d’acord amb l’article 14 del Decret 2/2008. No registrar-los és una infracció lleu
segons l’article 44 del mateix decret i es sanciona amb multes de 100 fins a 400 euros.
L’Ajuntament el dóna d’alta al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM). Per
censar-los, cal presentar la següent documentació per registre d’entrada a l’Ajuntament:






Sol·licitud de d’alta, baixa o modificació de dades en el Registre d’Animals.
NIF de la persona propietària de l’animal.
Cartilla de vacunació de l’animal.
Document acreditatiu del número del microxip.
Fotografia de l’animal.

3. No abandonar-los ni mutilar-los els òrgans.
L’abandonament d’animals de companyia, d’acord amb l’article 44 del Decret 2/2008, és una
infracció greu quan no suposa cap risc per l’animal, o molt greu si s’ha fet en unes
circumstàncies que els puguin comportar danys greus. Aquest fet es pot sancionar amb
multes de 401 a 20.000 euros.
A més, l’article 5 del Decret 2/2008 estableix que està prohibit practicar-los mutilacions,
extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, excepte si són per necessitat
terapèutica.
4. Mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries, de benestar i de
seguretat.
L’article 4 del Decret 2/2008 estableix que és una obligació de les persones propietàries
d’animals de companyia mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i
de seguretat.

L’article 5 del Decret 2/2008 estableix que està prohibit maltractar-los, agredir-los físicament
o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o
psicològics. També està prohibit subministrar-los substàncies que puguin causar-los
alteracions de la salut o del comportament, excepte per prescripció veterinària. A més, està
prohibit mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de
benestar i de seguretat de l’animal. Finalment, està prohibit no facilitar-los l’alimentació
suficient, sotmetre’ls a treballs inadequats, mantenir-los lligats durant gran part del dia o
limitar-los de manera duradora el moviment que els és necessari i mantenir-los en locals
públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que
els puguin afectar tant físicament com psicològicament.
5. Donar-los l’atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut, i vacunar-los
adequadament.
L’article 4 del Decret 2/2008 estableix que és una obligació de les persones propietàries
d’animals de companyia donar-los l’atenció veterinària bàsica per garantir-la la salut. No
donar-los aquesta atenció veterinària és una infracció lleu o greu segons les cirumstàncies
(article 44), i es pot sancionar amb multes d’entre 100 i 2000 euros. A més, és una infracció
greu no vacunar els animals de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.
6. Portar-los lligats dins la zona urbana i recollir els seus excrements.
L’article 15 de l’Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia estableix que els
gossos han d’anar lligats, amb la corresponent corretja i collar, per les vies públiques, llocs i
espais públics en general.
L’article 16 de l’Ordenança estableix l’obligació de recollir els seus excrements a les vies
públiques o altre lloc destinat al trànsit de vianants, especialment en parcs infantils i zones
d’esbarjo. A més, cal dipositar-los als llocs adequats. També prohibeix que orinin en parcs
infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis.
7. És recomanable esterilitzar-los.
L’esterilització és beneficiosa pels mateixos animals. En el cas de les femelles, evita
infeccions d’úter i càncer de mama, evita fugides i, en el cas de les gates, a més, evita que
tinguin zels continuadament. En el cas dels mascles, redueix el risc de prostatitis, càncer
testicular, prostàtic i anal; preveu problemes d’agressivitat i defensa del territori; evita
problemes de marcatge i evita fugides. L’esterilització també ajuda a mantenir el control de la
població i a disminuir els abandonaments.
8. És recomanable comunicar a l’assegurança de la llar el fet de tenir un animal de
companyia.
És recomanable comunicar-ho a l’assegurança per tal que cobreixi possibles danys i
perjudicis a terceres persones. Habitualment aquesta cobertura ja està inclosa en
l’assegurança, però cal fer la comunicació explícita amb les dades de l’animal.
9. Obtenir una llicència per gossos potencialment perillosos.
El títol III de l’Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia regula la tinença de
gossos potencialment perillosos.

Els gossos considerats potencialment perillosos són:





Els que pertany a les races o als encreuaments següents: akita inu, american bully,
bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit
bull terrier, gos de presa canari (o dog canari), rottweiler, staffordshire bullterrier,
terrier staffordshire americà i tosa japonès.
Gossos que han tingut episodies d’agressions a persones o a altres gossos.
Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

Per tenir o passejar-los cal una llicència (gratuïta) que emet l’Ajuntament del municipi on el
gos resideix habitualment i on ha d’estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa
de 5 anys i cal renovar-la periòdicament. Cada persona que porti el gos pel carrer ha
d’obtenir la llicència. Per obtenir-la, cal presentar la següent documentació:
 NIF de la persona que sol·licita la llicència.
 Fitxa veterinària de l’animal on hi constin les vacunes i el número de xip.
 Certificat d’antecedents penals.
 Certificat de revisió mèdica de la capacitat física i aptitud psicològica.
 Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros. En aquesta pòlissa hi haurà
de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la
renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’Ajuntament per tal que es
pugui comprovar la seva vigència.
10. Tenir una actitud cívica.
L’article 34 de l’Ordenança municipal de civisme i convivència vilatana estableix les
responsabilitats de les persones propietàries d’animals pel que fa a la convivència:




Adoptar les mesures necessàries perquè la tranquil·litat del veïnat no sigui alterada
pel comportament dels animals.
Està prohibit deixar-los en patis, terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts
entre les 22:00 i les 8:00h, si destorben el descans del veïnat.
Evitar que les deposicions i els orins puguin afectar els pisos inferiors, les façanes o
la via pública.

11. No alimentar els gats de carrer fora dels punts habilitats.
L’article 37 de l’Ordenança de civisme prohibeix alimentar els animals peridomèstics o
salvatges urbans, incloent els coloms, gossos, gats i altres animals rodamons. Ara bé,
s’estableix també que l’Ajuntament ha de determinar els punts habilitats per alimentar i
abeurar els gats que formen part d’una colònia. Alimentar-los fora dels punts habilitats és
una infracció lleu i es pot sancionar amb multes d’entre 50 i 100 euros.
A més, segons l’Informe d’assessorament tècnic sobre el control de la població de gats
urbans al municipi de Calaf, realitzat per la Unitat de Sanitat Ambiental del Servei de Salut
Pública de la Diputació de Barcelona, una quantitat de punts d’alimentació elevada fa que
sigui complicat portar una bona gestió en el control de la població de gats rodamons.
Reduint els punts d'alimentació és fonamental per al bon desenvolupament de les colònies
de gats a Calaf.

