LES COLONIES DE GATS URBANS

LES SANCIONS

Control de gats de colònia urbana.
Les colònies de gats ferals consisteixen en l’agrupació controlada de gats sense persona propietària o
posseïdora coneguda degudament esterilitzats.
> Els gats esterilitzats seran identificats mitjançant
marca a l’orella, testats sobre les malalties infecto-contagioses més rellevants al moment.
> Està prohibit alterar i/o destruir el material municipal o de l’associació encarregada, situat a la via
pública utilitzat per a la cura, captura, alimentació
i/o habitacle destinat a les colònies de gats ferals.
> L’alimentació dels gats s’ha d’efectuar única i exclusivament amb pinso sec, i sempre sota el control
d’associacions de protecció i defensa dels animals.
> Les persones alimentadores disposaran d’un
carnet acreditatiu que l’Ajuntament lliurarà d’acord
amb l’entitat que controli la colònia.
> Es tindrà molta cura que el lloc on s’alimenta els
animals quedi sempre en perfectes condicions d’higiene i salubritat, i en cap cas es mantindrà l’aliment
de forma permanent.
> Està prohibit alimentar animals en qualsevol altre lloc que no siguin els punts d’alimentació de la
colònia, o que els alimenti qualsevol persona que no
estigui autoritzada i identificada per l’Ajuntament.
> Resta prohibit portar gossos al recinte de la colònia.
> Resta prohibit aportar gats a la colònia.

Infraccions en matèria de protecció d’animals.
> Infraccions de caràcter lleu, de 100 € a 400 €.
> Infraccions de caràcter greu, de 401 € a 2.000 €.
> Infraccions de caràcter molt greu, de 2.001 € a
20.000 €.
Infraccions en matèria de gossos de raça potencialment perillosa.
> Infraccions de caràcter lleu, de 60 € a 150 €.
> Infraccions de caràcter greu, de 151 € a 1.500 €.
> Infraccions de caràcter molt greu, de 1.501 € a
30.000 €.

Si voleu consultar l’ordenança completa,
ho podeu fer al web de l’Ajuntament:

https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/d/OrdTinenAnimal17.pdf

ORDENANCA MUNICIPAL
TINENcA, BENESTAR I
PROTECCIO DELS ANIMALS

MILLORANT LA CONVIVENCIA
Les persones posseïdores i propietàries d’animals han d’evitar-ne la fugida i les molèsties al veïnat, garantir les condicions higièniques, sanitàries, de
benestar i seguretat dels animals.
Molèsties al veïnat. En cas d’animals que de forma
continuada provoquin molèsties demostrades per
sorolls, olors o d’altres, l’autoritat municipal podrà
adoptar per resolució les mesures necessàries per garantir la tranquil·litat del veïnat, que seran d’obligat
compliment per part de les persones propietàries o
posseïdores.
Els responsables dels animals de companyia,
quan els passegin per la via pública o l’espai públic
han de complir, entre altres, els aspectes següents:
> Portar-los lligats.
> Respectar les indicacions dels rètols informatius
relatius als animals.
> Evitar que entrin als parcs infantils.
> Recollir les deposicions i netejar les miccions que
afectin les façanes dels edificis, mobiliari urbà i rodes
de vehicles.
Es prohibeix abeurar els animals directament
de l’aixeta de les fonts públiques i alimentar animals a la via pública o a les parts exteriors dels habitatges, excepte en els supòsits en que l’alimentació
està expressament autoritzada per l’Ajuntament.

En cas que un animal de companyia s’extraviï
s’ha de saber que:
> El termini per recuperar un animal del Refugi Municipal d’Animals de Companyia és de 20 dies i la persona propietària haurà de fer-se càrrec de les despeses
ocasionades independentment de les sancions pertinents que puguin correspondre.
> Els animals perduts, abandonats, ferits o morts que
es trobin a la via pública seran recollits pels serveis
municipals. Qualsevol ciutadà que ho detecti haurà de
comunicar-ho a la Policia municipal o a l’Ajuntament.
Per a responsables de gossos potencialment
perillosos:
> Cal disposar de la llicència per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos.
> Els gossos han d’anar lligats i amb el morrió posat.
> En cap cas es pot passejar més d’un gos potencialment perillós a la vegada.
> Fins i tot a zones d’esbarjo per gossos, els de raça
potencialment perillosa, han d’anar sempre lligats i
amb el morrió posat.
> La cadena o corretja per controlar els gossos de raça
potencialment perillosa ha de ser no extensible i de
menys de 2 metres.
> Quan es comuniqui la baixa per mort d’un gos potencialment perillós cal aportar el document veterinari certificant la mort i especificant el número d’identificació del gos.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES
PROPIETARIES
És obligatori en relació a gossos, gats i fures:
> Identificar-los electrònicament amb un microxip
homologat.
> Inscriure’ls al Registre del cens de l’Ajuntament.
> Comunicar a l’Ajuntament la mort de l’animal i actualitzar les dades del cens si canvien.
> Comunicar a l’Ajuntament la sostracció o pèrdua de
l’animal.
> Sol·licitar la llicència per a propietaris/es i/o conductors/es de gossos potencialment perillosos i renovar-la cada 5 anys.

VIGILANT EL BENESTAR DELS ANIMALS
Les persones posseïdores i propietàries d’animals han de:
> Mantenir-los en un allotjament adequat.
> No poden ser allotjaments habituals balcons, galeries o terrats ni poden romandre en horari nocturn en
aquests espais.
> Els animals han de disposar d’aliment, aigua potable en quantitat suficient, així com d’un control
veterinari periòdic.
Els vehicles amb animals al seu interior no podran estacionar més de 30 minuts en el lloc i s’hauran
d’ubicar en zona d’ombra.
Queda prohibit maltractar, mutilar, subministrar
substàncies sense prescripció veterinària, abandonar,
no facilitar aliments i aigua suficients, mantenir-los
en espais inadequats des del punt de vista sanitari,
de benestar i seguretat, utilitzar-los en espectacles
que els puguin ocasionar patiment, filmar escenes de
crueltat, la criança i comercialització no autoritzada
amb ànim de lucre i la venda a menors de 16 anys.
És recomanable que totes les persones propietàries
d’animals de companyia procedeixin a l’esterilització dels mateixos per evitar el patiment que suposa
l’abandó.

