
AMB EL TEU 
ANIMAL 

CONVIVÈNCIA
RESPONSABLE

ADOPCIÓ

L’adopció és una molt bona opció si tens 
pensat tenir un animal de companyia.

L’Ajuntament té un servei de recollida de 
gossos perduts i abandonats on trobaràs 
animals que estan esperant que algú els 
adopti. 

Vols adoptar un animal que ha estat 
abandonat? 
Consulta la web municipal 
www.castelldefels.org/animalsdomestics

Has perdut el teu animal?
Posat en contacte amb la Policia Local o 
amb l’Àrea de Salut i Consum i et donaran 
les dades per contactar amb el Servei de 
recollida d’animals perduts i abandonats. 

Has trobat un animal perdut als carrers de 
Castelldefels?
Truca a la Policia Local 
Telf. 936360320 / 092

TENS DUBTES? DEMANA INFORMACIÓ :

Àrea de Salut i Consum
Telf. 936651150 / 936364144
Correu-e: animalsdomestics@castelldefels.org
De dilluns a divendres de 8 a 15 h
www.castelldefels.org/animalsdomestics

CORRECANS A CASTELLDEFELS

Pl.Copèrnic.
C. 11 
Av. Constitució, núm. 209-219.
El Castell.
C. Joan Maragall, núm. 6-8.
Pg. Marítim, núm. 358 - 362.
C. Dr. Trueta, núm. 47 (Muntanyeta).

CITA PRÈVIA :

Demanar cita prèvia per als següents tràmits:
Gestió del cens municipal d'animals de 
companyia.
Tramitació o renovació de la llicència per a 
gossos potencialment perillosos.
Denúncies.
Disconformitats / queixes.

(web: citaprevia.castelldefels.org/castelldefels)

citaprevia.castelldefels.org/castelldefels


CONVIVÈNCIA A LA LLAR

Alimentació i neteja: Alimenta’l adequa-
dament en cada etapa de la seva vida i 
tenint en compte les seves característi-
ques i necessitats. Procura que sempre 
tingui aigua neta i neteja de forma 
freqüent el seu espai habitual i tingues 
cura de no causar molèsties al veïnat  
amb olors, miccions, etc.

Benestar: Els animals no poden 
romandre sols en balcons, patis, 
terrasses o similars, excepte si tenen 
lliure accés a l’interior de l’habitatge. No 
els deixis sols més de dos dies seguits.  
Els gossos necessiten moure’s, no els 
deixis lligats en un lloc fix, sobretot si són 
cadells. 

Convivència amb l’entorn: Respecta el 
descans del veïnat, especialment entre 
les 21 i les 8 h.  Si saps que el teu animal 
causa molèsties per lladrucs consulta 
amb algun servei veterinari especialitat 
per cercar una solució. 

Esta prohibit:
Maltractar, abandonar o agredir els 
animals, així com sotmetre’ls a pràctiques 
que puguin produir-los patiments o 
danys físics o psicològics. 
Dedicar-se a la cria d’animals en domicilis 
particulars 

CONVIVÈNCIA AL CARRER

Passeig: S’ha de portar a l’animal lligat 
amb el sistema de collar o arnès més 
adequat a les seves característiques, per 
evitar que es pugui perdre. Recorda que 
si és un gos considerat potencialment 
perillós (GPP) també ha de portar un 
morrió i s’ha de disposar de la llicència i 
assegurança corresponent (que sempre 
ha de portar la persona que condueix 
l’animal per la via pública).

Neteja i civisme: Cal recollir els 
excrements del teu animal i evitar les 
miccions a les façanes i al mobiliari urbà. 
També es recomanable ruixar amb una 
barreja d’aigua i vinagre la micció del gos 
per evitar corrosions i olors. 

Alimentació: No està permès alimentar 
animals a la via pública (gats, ocells, coloms, 
senglars, etc.) excepte autorització expressa 
de l’Ajuntament . 

Pacs i jardins: Cal evitar la presència 
d’animals en les àrees i zones de joc 
infantils. 

Vehicles: Si has de deixar l’animal dins 
del vehicle estacionat procura situar-lo 
sempre a l’ombra i no més de 20 minuts, 
deixant una finestra lleugerament 
entreoberta.

PER UNA CONVIVÈNCIA 
RESPONSABLE CAL COMPLIR....
TU COMPLEIXES? 

Tots els animals domèstics , gossos, gats 
i fures han de dur un microxip i han 
d’estar censats a l’ajuntament on 
resideixen habitualment.

Incompliments més habituals pels que 
s’imposen sancions: 

Manca de cens i/o llicencia: Els animals 
han d’estar censats al municipi de 
residencia habitual. Sancions des de 90 € 
fins a 150 €.
Les persones propietàries de gossos 
potencialment perillosos (GPP) han de 
disposar d’una llicència. No tenir-la 
comporta sancions des de 2.404,06 € 
fins a 15.025,30 €.

Passeig: A les vies públiques tots els 
gossos han d’anar lligats, no fer-ho 
comporta sancions des de 150 € fins a 
300 €. Atenció! Si el gos és GPP també 
han de dur morrió no fer-ho comporta 
sancions des de 3.001 € fins a 9.000 € 
La presència de gossos en zones de jocs 
infantils o platja comporta sancions des 
de 150 € fins a 300 €.
Per córrer i jugar porta el teu animal als 
correcans. 

Neteja: No recollir els excrements a 
la via pública o no mantenir net i 
desinfectat l’allotjament de l’animal 
comporta sancions des de 150 € 
fins a 300 €.

Abandonament: Abandonar el 
teu animal comporta sancions 
des de 3.001 € fins a 9.000 €.

Segueix sempre les indicacions de Policia 
Local i Agents Cívics que vigilen per al 
compliment de les Ordenances i per una 
bona convivència entre persones i animals. 
L’incompliment de l’Ordenança de Tinença 
d’Animals  comportarà una sanció. 


