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EN QUÈ CONSISTEIX?

És una ordenança reguladora sobre la tinença d’animals domèstics i de 
companyia -gats, gossos i fures-, en què es recull un seguit de normes 
sanitàries i de benestar animal, la identificació i cens de cada animal així 
com les obligacions de tota persona propietària envers el seu animal. 
Aquesta ordenança també preveu una sèrie de sancions adreçades a les 
conductes irrespectuoses i de maltractament animal.



La persona propietària o posseïdora d’un animal de companyia ha de saber:

- És d’obligació mantenir-lo en bones condicions higienicosanitàries.
- L’animal ha d’estar censat a l’Ajuntament de Capellades.
- L’animal de companyia ha d’estar identificat amb un microxip homologat.
- L’animal ha d’estar vacunat i disposar de la cartilla sanitària.
- A la via pública,el gos ha d’anar sempre lligat amb collar.
- Està totalment prohibit abandonar-lo.
- Només és permès donar de menjar als gats dins de les zones habilitades.
- En cas de desaparició de l’animal, s’ha de comunicar a l’Ajuntament dins de les pri-
meres 48 hores.
- Queda prohibida la presència d’animals domèstics en als sorrals dels parcs infantils.
- No recollir els excrements dels animals a la via pública i embrutar les façanes amb 
els seus orins està tipificat com una infracció greu i serà sancionat amb una multa de 
250 € .
- S’aconsella no permetre que cap animal deixi els seus orins a la via pública.
- Hi ha habilitada una zona on els gossos poden fer les seves necessitats.
- La tinença d’un gos potencialment perillós està subjecta a l’obtenció i renovació 
d’una llicència administrativa i de l’assegurança de responsabilitat civil.

BONES PRÀCTIQUES



Aquesta ordenança tindrà vigència
 a partir del 19 de desembre de 2016 a tot el

 municipi de Capellades


