GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT
PERILLOSOS

GATS DE CARRER

Serà la persona veterinària col·legiada la que

Els gats ferals (gats de carrer) que conviuen al municipi i

determinarà la potencial perillositat d’un gos, i així ho

s’han agrupat en colònies formen part de la fauna

haurà d’indicar a la cartilla veterinària de l’animal.

urbana i se’ls ha de respectar la manera de viure.

Les persones propietàries o posseïdores de gossos

L’Ajuntament controla aquestes colònies mitjançant

potencialment perillosos tenen l’obligació

campanyes d’esterilització, i determina els llocs i les

d’esterilitzar-los i acreditar-ho documentalment al
registre censal de l’Ajuntament.

ORDENANÇA MUNICIPAL
SOBRE TINENÇA, PROTECCIÓ I
CONTROL DELS ANIMALS

condicions per donar-los menjar mitjançant
autoritzacions i acreditacions a les persones que ho
desitgin.

Les persones propietàries o posseïdores de gossos
potencialment perillosos tenen l’obligació de
contractar una assegurança de responsabilitat civil.

Les persones que alimentin gats de carrer a casa seva
seran considerades posseïdores d’aquests animals i,
en conseqüència, hauran d’atendre les obligacions i

Totes les persones que són propietàries,
posseïdores o conductores de gossos considerats
potencialment perillosos necessiten una
autorització municipal.

responsabilitats que legalment els corresponguin (els
hauran de xipar, inscriure’ls al cens de l’Ajuntament,
donar-los atenció veterinària, etc.).
L’Ajuntament de la Bisbal expedeix permisos per
alimentar gats de carrer en els punts que el consistori té

Per a l’obtenció de la llicència municipal es requereix:

www.labisbal.cat
mediambient@labisbal.cat

determinats.

@labisbal.demporda.7
ajuntament_labisbaldemporda
@labisbalemporda

· tenir més de 18 anys
· disposar de capacitat física i psíquica suficient
· no tenir els antecedents penals establerts a la llei
· disposar d’assegurança de responsabilitat civil

Si trobeu animals sols o morts a la via pública,
truqueu a la Policia Municipal 972 640 292

Fora dels llocs d’alimentació autoritzats per
l’Ajuntament, no es permet posar menjar per
alimentar animals, sobretot gats i coloms.

Si trobeu animals sols o morts a la via pública,
truqueu a la Policia Municipal 972 640 292

Si trobeu animals sols o morts a la via pública,
truqueu a la Policia Municipal 972 640 292

A TENIR EN COMPTE

ALGUNES SANCIONS...

Gossos, gats i fures han de ser identificats amb

No es permet tenir més de 5 animals de

un xip i s’han d’inscriure al cens municipal.

companyia al domicili sense autorització

No inscriure els animals de companyia al cens
municipal (de 300 a 3.000€).

municipal.

Abandonar un animal (de 3.001 a 9.000€).

a adoptar les mesures necessàries per no

Les persones que condueixin animals per la via

generar molèsties al veïnat.

Abandonar un animal potencialment perillós (de
9.001 a 45.000€).

pública han de portar bosses per recollir els

En cas d’animals que de forma continuada

excrements i una ampolla amb aigua per tirar a les

No recollir els seus excrements (de 751 a 1.500€).

provoquin molèsties demostrades per sorolls,

miccions.

No tirar aigua a les miccions (de 751 a 1.500€).

al comís de l’animal per dur-lo a un centre

Com a norma general, a les vies i espais públics

adequat. Les despeses de trasllat i manteniment

del municipi, els animals hauran d’anar

No evitar que els animals orinin a les façanes dels
edificis o mobiliari urbà (de 751 a 1.500€).

aniran a càrrec de la persona propietària o

acompanyats i lligats. En els camins fora de la

posseïdora.

trama urbana, els animals (excepte els gossos

Les persones que tenen animals estan obligades

olors o d’altres, l’autoritat municipal podrà arribar

considerats potencialment perillosos) podran anar
És molt recomanable esterilitzar gats, gossos i

solts, sempre dins el camp visual de la persona

fures per evitar que criïn.

responsable i mai allunyats d’ella més de deu
metres de distància física. Quan s’apropin

La cria en domicilis particulars està prohibida.

La compra venda d’animals de companyia entre
particulars està prohibida.

persones passejant, fent esport o ciclistes, la
persona responsable haurà de lligar i conduir

No evitar que els animals envaeixin propietats
privades veïnes o espais comunitaris, sense
consentiment exprés (de 100 a 750€).
Criar animals en domicilis particulars sense
autorització (de 3.001 a 9.000€).
No comunicar la pèrdua o desaparició d’un animal
(de 300 a 3000€).

l’animal com si d’una via urbana es tractés.

Mantenir els animals sense l’alimentació necessària
(de 3.001 a 45.000€).

No es permet alimentar animals a la via pública,

Portar més d’un gos potencialment perillós una sola
persona (de 300 a 3000€).

La pèrdua o desaparició d’un animal s’ha de

parcs, solars, portals... sobretot a aquells que no
tenen propietari legal conegut (per exemple gats

comunicar ràpidament a l’Ajuntament.

de carrer i coloms).

Portar gossos potencialment perillosos persones
menors de 18 anys (de 300 a 3000€).
Vendre o donar un animal potencialment perillós a
algú que no tingui llicència (de 9.001 a 45.000€).

Trobareu el text complet de l’Ordenança, així com les sancions que són aplicables, al
web municipal www.labisbal.cat ORDENANCES REGULADORES I REGLAMENTS

No contractar una assegurança de responsabilitat
civil les persones propietàries o posseïdores d’un
animal potencialment perillós (de 3.001 a 9.000€).

