
Què cal fer quan 
es té un animal de 
companyia?

· Identi�car-lo electrònicament amb 
la implantació d'un microxip.

· Inscriure el gos, gat o fura al 
cens d’animals de companyia de 
l’Ajuntament.

· Tenir cura de la salut de l’animal 
donant-li l'atenció veterinària 
bàsica i una alimentació su�cient.

· Portar el gos lligat en vies i espais 
d’ús públic, llevat de les àrees 
d’esbarjo.

· Recollir els excrements de la 
mascota al carrer i a les àrees 
d’esbarjo.

· Respectar les zones i establiments 
on estigui prohibida la presència 
dels animals domèstics, llevat dels 
gossos d’assistència.

· En el cas de gossos potencialment 
perillosos:

· La persona que els condueixi 
per espais públics ha de ser 
major d’edat i ha de disposar 
de la llicència atorgada per 
l’Ajuntament.

· Han de portar morrió.
· És obligatori tenir contractada 
una assegurança de responsabi-
litat civil.

Cens i xipatge 
d’animals
A Catalunya és obligatori inscriure 
gossos, gats i fures en el cens 
municipal. Prèviament, cal identi-
�car-los amb un microxip o un 
tatuatge.

Alta al cens. Les persones propie-
tàries de gossos, gats i fures estan 
obligades a declarar la seva 
possessió quan aquests animals 
tinguin més de tres mesos. Prèvia-
ment, cal identi�car l'animal amb 
un microxip o un tatuatge en un 
centre veterinari.

Modi�cació de les dades. Qualse-
vol canvi de les dades de l’animal i 
del seu propietari s’hauran de 
comunicar a l’Ajuntament, fent 
constar el motiu de la modi�cació. 
El canvi de titularitat el tramitarà 
el nou propietari o propietària, 
que haurà d’aportar la cartilla 
sanitària de l’animal actualitzada 
amb les seves dades.

La baixa al cens d’animals de 
companyia s’haurà de tramitar:
· Per mort de l'animal.
· En aquells casos en els quals la 
residència de l'animal es traslladi a 
un altre municipi.

· Per pèrdua de l'animal.
· Per comunicar que ja no s'és 
propietari de l'animal per canvi de 
titular. En aquest supòsit, és molt 
interessant aportar a la tramitació, 
com a documentació, la cartilla 
sanitària de l'animal actualitzada, 
on constin les dades del nou 
titular.

Normativa i tràmits 
municipals relacionats 
amb els animals de 
companyia
Tens una mascota o animal de 
companyia? Consulta la normativa 
i els tràmits municipals relacio-
nats a: santfeliu.cat/mascotes. Hi 
trobaràs informació sobre:

· Ordenança de tinença d'animals: 
regula la tinença d'animals domès-
tics de companyia, aquells que es 
crien i es reprodueixen amb la 
�nalitat de viure amb les persones.

· Cens d'animals: altes, modi�ca-
cions de dades i baixes d’animals 
al cens municipal d’animals de 
companyia.

· Llicència per a tinença i conducció 
de gossos potencialment perillo-
sos: és el tràmit a través del qual 
es pot sol·licitar o renovar la 
llicència municipal per a la tinença 
i/o conducció de gossos que es 
consideren potencialment perillo-
sos.

· Servei municipal de mediació 
ciutadana: un equip de professio-
nals facilita a la ciutadania les 
tècniques necessàries per tal que 
ells mateixos puguin gestionar, 
entre d'altres, conflictes originats 
per la presència d’animals de 
companyia, com per exemple 
problemes d’higiene o de sorolls 
que molestin al veïnat.

Els orins i excrements 
a la via pública
Els excrements, tant a la via 
pública com a les àrees d’esbarjo, 
s’han de recollir i llençar al conte-
nidor gris o a una paperera i dins 
d’una bosseta.

Les miccions de les mascotes, a més 
d’un problema d’higiene, provoquen 
danys al mobiliari urbà que compor-
ten un cost econòmic. L’orina té 
un efecte altament corrosiu i provoca 
el deteriorament ràpid de fanals 
i senyals de trànsit i embruta les 
façanes dels edi�cis.

Aquest cost es pot evitar amb 
accions molt simples com ara:
· Portar al gos a l’àrea d’esbarjo 

més propera (n’hi ha a tots els 
barris).

· Ensenyar la mascota a orinar a les 
clavegueres o als escocells.

· O vessar una ampolla amb aigua i 

vinagre blanc directament sobre 
la micció. Gran part de l’olor de 
l’orina es deu a l’amoníac, una 
substància altament alcalina, que 
es neutralitza per l’àcid acètic del 
vinagre i evita que altres animals 
tornin a marcar el territori en 
aquell punt.

Cost d’una paperera: 195 €
Reposicions de papereres / any:
70 uds
Papereres reposades per causa dels 
orins: 50%
Despesa anual per causa dels orins: 
6.825 €

Cost del suport de fanal (les llumeneres 
s’apro�ten):
750 € (fanal baix) / 2.000 € (fanal alt)
Fanals reposats per causa dels orins: 15 uds
Despesa anual per causa dels orins*: 
20.625 €
*Promig orientatiu atentent les dues tipologies de 
fanals

recorda: 

No recollir les 
caques té una 
sanció de fins a 
400 €.



Àrees d’esbarjo
L’Ajuntament s’encarrega de netejar diàriament (matí i tarda) 
les 12 àrees d’esbarjo per a gossos distribuïdes pels diferents 
barris i de desinfectar-les periòdicament. Fer ús d’aquests 
espais permet mantenir més nets els carrers i les places i 
evita que es facin malbé els fanals i altre mobiliari.

 1 Riera de la Salut (al costat del 
cementiri)

 2 C/ Mossèn Cinto Verdaguer – c/ Pi i 
Margall

 3 Darrera la masia de Can Maginàs
 4 C/ Joana Raspall – av. Sol
 5 C/ Mataró (al costat del parc de 

Bombers)
 6 Pl. Alfons Comín

 7 C/ Clementina Arderiu – c/ Marquès de 
Monistrol

 8 Parc del Llobregat (al costat del camp 
de futbol)

 9 Rbla. Marquesa de Castellbell – c/ Joan 
Fuster

 10 Pl. Vuit de Març
 11 Parc de Can Llobera
      12   Antic camp de futbol de la Rambla
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En mascotes,
fem un pas més

Ser propietari o propietària d’un 
animal de companyia suposa una sèrie 
de responsabilitats. L’Ajuntament 
promou la tinença responsable 
d’animals de manera que les persones 
propietàries siguin conscients de la 
importància de tenir un animal, tant 
pel que fa al seu benestar com per a 
l’ús de l’espai públic amb l’objectiu 
de garantir una bona convivència 
ciutadana.

Més informació a: santfeliu.cat/mascotes.

amb civisme
tots i totes gaudim
de les mascotes
a la ciutat


