
Sóc propietari responsable

Guia ràpida de la 
tinença responsable



25
24

10
1.000.00052.142

anys
animals trobats

hores de serveiLA MÉS GRAN TOT L’ANY

els 
darrers 
anys

més completa i més eficient base de dades 
d’identificació de mascotes a Catalunya En connexió amb el REIAC i l’Europetnet

La xarxa profEssionaL més 
gran dE LocaLització d’animaLs 
dE companyia a Catalunya

d’animals identificats a l’aIaC



La identificació         06
L’adopció          08
És un habitant més        10
Tots els dies, tot l’any        12
Normes a la llar         14
Vigilància permanent        16
Els avantatges de l’esterilització      18
Abandonar és un delicte        20

Index



6 7

› La identificació és obligatòria a catalunya des de l’any 1998.
› És un dret per a tu i per a la teva mascota.
› és per a tota la vida de l’animal: només es fa una vegada.
› És molt ràpid i no fa mal.
› assegura’t que el microxip ha estat implantat per un veterinari: la signatura al 
document d’identificació és una garantia per a tu i per al teu animal.
› Un microxip ha d’estar registrat en una base de dades eficient com és l’aiac.
› El microxip facilita la localització en cas de pèrdua o robatori: identi-
fica el teu animal i t’identifica a tu.
› demana al teu veterinari que, cada vegada que el visiti, comprovi el microxip.
› si canvies de domicili o de telèfon: comunica el canvi a l’aiac. 
› si l’animal mor: comunica-ho a l’aiac.

si el teu animal està identificat i es perd o és robat truca a l’aiac (93 418 92 94 de 
dilluns a divendres de 9:00 a 19:00 hores o al 902 170 401 les 24 hores del dia tot 
l’any). amb el número de microxip de l’animal t’avisaran tan aviat com hagi estat 
localitzada la teva mascota.

No identificar l’animal amb microxip i no inscriure’l al cens municipal 
d’animals de companyia es pot sancionar amb multes de fins a 400 euros.
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Identifica’l 
és un dret

La identificació
Tots els animals de companyia han d’estar identificats per 
un veterinari amb un microxip homologat, com els de l’aiac (ar-
xiu d’identificació d’animals de companyia), i després censats al 
registre municipal.
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› Quin temps li puc dedicar?
› Tinc espai suficient a casa?
› Tota la família hi està d’acord?
› Si es posa malalt, li puc dedicar temps?
› On i com passarà les vacances?
› Puc fer front a totes les despeses que comporta tenir una mascota?
› Tindré cura que hi hagi una bona convivència?
› Estic al corrent de l’ordenança municipal de tinença d’animals?
› Assumeixo alguna obligació legal al tenir una mascota?

AbAns de decidir, fes·te les seGüents reflexions

Els veterinaris, i també als centres d’acollida, et poden resoldre totes 
aquestes qüestions. Et poden ajudar a escollir la millor opció per a tu i 
per a la teva futura mascota.
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Millor adopta
Necessiten una llar

L’adopció
• és l’opció més social per tenir un animal de companyia, ja que  
li dónes una llar.
• pots triar l’animal que millor s’adapti a les teves expecta-
tives i al teu estil de vida.
• Visita els refugis d’animals trobats per conèixer·ne els habitants. 
abans d’escollir·lo pots conèixer el seu caràcter al donar·li de men-
jar, treure’l a passejar, observar el seu comportament...
• pregunta per la seva història i la seva socialització.
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› Ha d’estar registrat al cens municipal. Les persones propietàries o pos-
seïdores de gossos, gats i fures han de censar·los al registre d’animals de 
companyia del municipi en què tinguin fixada la residència habitual.
› El registre al cens municipal s’ha de fer en els 30 dies següents a la data 
de naixement, adquisició, adopció o del canvi de residència.

Les dades del registre municipal formen part del registre general d’animals 
de companyia de catalunya.

No identificar l’animal amb microxip i no inscriure’l al cens municipal 
d’animals de companyia es pot sancionar amb multes de fins a 400 euros.
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Registra’l
al cens municipal

És un habitant més
tenir un animal de companyia té algunes obligacions legals que hem 
d’acomplir.
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› Un animal és un ésser viu, sensible i vulnerable.
› necessita menjar cada dia: segueix les recomanacions del veterinari.
› cal que faci exercici regular: consulta amb el teu veterinari les rutines 
adients a la seva espècie o raça.
› com a propietari o posseïdor l’has de mantenir en bones condicions 
higienico-sanitàries.
› Has de vigilar que tingui bona salut i que no tingui paràsits: visita 
regularment al veterinari.
› Necessita que l’eduquis perquè pugui conviure en harmonia amb tu, 
amb altres persones, amb altres animals de la seva mateixa espècie o amb 
animals d’altres espècies.
› La seva educació influeix en el bon comportament en l’ús dels espais pú-
blics comuns (via pública, espais verds...).
› ningú pot maltractar un animal.

Incomplir les normes de tinença responsable o maltractar un animal està 
sancionat per llei amb multes de fins a 20.000 euros.
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Depèn de 
tu cada dia

Tots els dies,
tot l’any
tenir un animal de companyia suposa fer·se responsable de totes 
les cures que necessita per a tota la seva vida: nutrició, benestar 
i seguretat en les condicions adients per a cada espècie i atenció 
sanitària regular. 
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› Has d’evitar que la teva mascota faci soroll i molesti els veïns. 
› Els balcons i les terrasses no són llocs adients per a instal·lar-hi l’animal. 
tampoc no són llocs adients perquè faci les seves necessitats fisiològi-
ques (defecacions, orines...).
› respecta l’ús dels espais de la comunitat (escales, ascensors, etcètera).
› és millor no deixar l’animal sol amb nens petits, sobretot si és un gos, 
tot i que sigui molt dòcil. 
› Vigila que no s’escapi pel carrer, sobretot si està al jardí.
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Vigilància
a casa

Normes a la llar
La convivència en societat també implica als animals i s’han de 
conèixer i respectar les normes. 
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› cal que estigui lligat amb una corretja adient a la seva envergadura 
i pes. cal posar·li morrió.
› Recull els seus excrements sempre i llença’ls a les escombraires: 
l’animal no ho pot fer per ell mateix. també s’han de recollir els excrements 
als pipi cans.
› Vigila que no molesti altres usuaris.
› Vigila que no entri en els sorrals infantils.
› per no embrutar els espais públics no li donis de menjar en ells.
› No deixis que begui directament de les fonts destinades a les persones. 
› En tot cas, recull l’aigua amb les teves mans i deixa-li beure d’elles.
› Evita conflictes i baralles amb altres animals. si fa mal a un altre ani-
mal o pateix una agressió: fes la notificació al col·legi de Veterinaris.
› no entris amb el teu animal en un lloc on n’estigui prohibida l’entrada.
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Responsabilitat 
al carrer

Vigilància
permanent
Els gossos necessiten sortir cada dia al carrer per fer les seves 
deposicions i per fer exercici. 
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Hi HA diverses opcions per esterilitzAr sense dolor: 
consultA Amb el teu veterinAri.

› Esterilitzar millora la convivència amb els animals de companyia.
› Evita les fugides durant el zel.
› Evita patologies del sistema reproductor tant en mascles com en femelles.
› Es prescriu en algunes patologies de comportament.
› no provoca patiment de cap tipus.
› no afecta a l’estat d’ànim de l’animal ni a la seva intel·ligència o capacitat 
d’aprenentatge.
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L’esterilització
Tranquil·litat i salut

Els avantatges 
de l’esterilització
per evitar cadellades no desitjades, l’opció que es recomana sempre 
és l’esterilització, que només es pot fer mitjançant una intervenció 
quirúrgica. 
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› La compra no responsable i compulsiva.
› El regal d’animals.
› La cria irresponsable, que força a adopcions no meditades.
› Els problemes familiars, trasllats de domicili, períodes de vacances...
› desconeixement de les seves necessitats.
› problemes d’agressivitat o adaptació.
l’animal abandonat pateix:
› trauma psicològic: angoixa, pèrdua de confiança, depressió, desorientació...
› desnutrició i estrès, que afavoreixen l’aparició de malalties.
› accidents i morts en molts casos.
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.

les cAuses més freqüents d’AbAndonAment són les seGüents:

Sancions: abandonar un animal es pot sancionar, com a infracció molt greu 
de la llei, amb multes de fins a 20.000 euros.

21

No és una joguina.
No l’abandonis

Abandonar 
és un delicte
abandonar un animal és molt greu i té moltes conseqüències. 
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