Introducció
La protecció i la tinença d’animals estan regulades
a Tarragona per l’Ordenança municipal que porta
el mateix nom i que va ser aprovada el mes de
novembre de 2017.
El text parla de la higiene, la qualitat de vida i el
màxim respecte pels drets dels animals. Aborda
la convivència ciutadana i les obligacions i
responsabilitats envers els mateixos
animals, les persones i la ciutat.
En aquestes pàgines s’expliquen
els principals aspectes que
cal tenir en compte a l’hora
d’assumir la responsabilitat
de fer-nos càrrec d’un
animal de companyia.

Comptem amb tu!

Què és la tinença
responsable d’animals?
Hem d’entendre que els animals tenen uns drets i
que aquests drets es complementen necessàriament
amb els deures de les persones propietàries.
Una tinença responsable significa vetllar
per aquests drets i complir amb les nostres
obligacions, fonamentalment en tres
aspectes: sanitari, legal i afectiu.

Àmbit sanitari
Facilita’ls en tot moment aigua potable i neta i protegeix-los 		
degudament del fred i la calor.
Proporciona’ls una alimentació equilibrada i l’atenció
veterinària necessària.
Estan prohibits els collars estranguladors i elèctrics i amb
elements punxants o amb qualsevol altra característica que
afecti el benestar de l’animal.
Està prohibit maltractar-los, agredir-los o afectar-los 			
físicament o psicològicament.

Àmbit legal
Cal ser major de setze anys per tenir en propietat un animal de
companyia. En casos d’animals potencialment perillosos, l’edat
mínima s’estableix en divuit anys.
A més d’anar lligat, l’animal ha de portar un collar amb una placa
identificadora amb el seu nom i les teves dades.
Si tens un gos, un gat o una fura, tens l’obligació d’identificar-lo
i censar-lo a l’Ajuntament. Al cens hi han de constar les dades 		
d’identificació, les teves dades i altres dades que estableixi la
legislació vigent.
Si no et pots fer càrrec de les responsabilitats d’un animal, has de
comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament per tal que els serveis 		
municipals se n’ocupin.
Si dones de baixa l’animal, el cesses o canvies de residència, ho
has de comunicar a l’Ajuntament en un termini de 48 h.
Les persones propietàries han de permetre al personal tècnic 		
municipal les inspeccions i facilitar-los la documentació
que demanin.

Àmbit afectiu
Tingues cura de l’animal i evita que pateixi cap sofriment.
No el deixis sol a la nit en patis, terrasses, galeries, balcons
o espais similars sense accés a l’habitatge.

No el deixis sol més de dos dies consecutius, ni el tinguis en
gàbies, espais reduïts o amb cadenes curtes.
Queda prohibit abandonar-lo o fer-ne donació com a premi,
recompensa, gratificació o regal.

Els drets i les obligacions, però, no se cenyeixen exclusivament a
l’animal mateix, sinó que aborden també aquells aspectes que
afecten la convivència i el respecte a la ciutadania.
En aquest sentit, cal recordar:

Porta el teu animal de companyia lligat a les vies i als llocs i
espais públics mitjançant una corretja o cadena.
Adopta les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat
veïnal sigui alterada pel seu comportament.
Si tens animals salvatges o exòtics que, per les seves
característiques, puguin causar danys, has de mantenir-los en
captivitat. No pots exhibir-los ni passejar-los per les vies i els
espais públics.
Pots accedir amb el teu animal de companyia a les platges del
municipi del 16 d’octubre al 31 de març. Hauràs de portar el
gos lligat i evitar que faci les deposicions a la sorra o a
l’aigua. En cas que hi hagi deposicions, s’hauran de
retirar immediatament.

A l’espai públic, s’han de recollir sempre les deposicions de l’animal.
Cal tirar una mica d’aigua a les miccions per tal d’evitar fer malbé
el mobiliari urbà.
Es pot traslladar l’animal en transport públic sempre que es faci en
cistelles de transport o amb altres mitjans homologats per
a aquest ús.

Pel que fa als gossos considerats
potencialment perillosos:
Has de portar sempre la llicència de la
tinença i/o conducció.
En llocs i espais públics, has de portar el gos amb 		
morrió i l’has de conduir amb cadena o corretja no 		
extensible de menys de dos metres.
No pots portar més d’un d’aquests gossos
a la vegada.
En cas de sostracció, pèrdua, traspàs, donació, robatori
o mort de l’animal, s’ha de comunicar a la persona 		
responsable del registre municipal d’animals potencialment
perillosos en un termini de 48 hores.

A la ciutat disposem de:
Pipicans: zones establertes per l’Ajuntament i destinades
als gossos perquè hi puguin fer les seves
necessitats fisiològiques.
Àrees de gossos: espais tancats destinats exclusivament a
l’esbarjo dels gossos.
Can-espais: l’Ajuntament pot autoritzar zones àmplies al
municipi per a l’esbarjo dels animals de companyia en
horaris determinats, on poden anar sense corretja sempre
que estiguin acompanyats de la persona propietària.

Recorda que en totes aquestes zones:
Cal recollir les deposicions de l'animal.
Cal vigilar-lo constantment.
Només hi pots portar gossos.
Només hi pots dur el gos si està censat.
La porta ha de romandre tancada.
Legalment, ets responsable de qualsevol dany.
El gos ha de portar el collaret.
Si el gos està considerat perillós, ha d’anar amb morrió.
Si el gos es mostra agressiu, ha d’abandonar l’àrea immediatament.

No complir l’Ordenança municipal pot comportar multes que van dels
100 fins als 2.500 euros.
Pots consultar el text íntegre de l’Ordenança sobre la protecció, la
tinença i la venda d’animals de l’Ajuntament de Tarragona a
seu.tarragona.cat, a l’apartat de Normativa Municipal.

Més informació:
Departament de Neteja: plaça de la Imperial Tàrraco, 1 – Tarragona
Departament de Salut Pública: plaça de la Font, 1 – Tarragona
Unitat Tècnica de Salut Pública – Laboratori Municipal: 977 20 00 71
Telèfon Verd: 977 29 62 22
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