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nononono és una joguina. és una joguina. és una joguina. és una joguina.    
 
Els animals de companyia són éssers vius 
que tenen les seves necessitats. 
 
Per això n’hem de tenir cura i no els po-
dem abandonar. 
 
Cal educar-los per a una bona convivèn-
cia amb les persones. 
 
L’incivisme no es troba en un animal 
que molesta, sinó en el seu amo. 

Ell no ho pot fer... 

Campanya de convivència cívica 
amb els animals 

FesFesFesFes----ho ho ho ho tutututu per ell! per ell! per ell! per ell! 



 

- No abandoneu un animal de companyia. 
És una infracció molt greu. 
 

- No maltracteu o agrediu cap animal. 
 

- No passegeu el vostre animal per zones 
enjardinades o de joc infantil. 
 

- No deixeu el vostre animal durant la nit en 
patis, terrasses, galeries, balcons o altres 
espais oberts. 
 

- No doneu menjar als animals en carrers o 
espais públics. 
 

- No deixeu animals lligats al mobiliari urbà. 
 

- No deixeu orinar el vostre animal sobre 
façanes, mobiliari urbà o parcs infantils. 
 

- No deixeu els excrements del vostre ani-
mal a la via pública. 

- Porteu el vostre animal lligat amb corretja 
sempre que surti al carrer. 
 

- És obligatori identificar els vostres ani-
mals amb microxip i inscriure’ls al registre 
municipal d’animals de companyia. 
 

- Recolliu els excrements del vostre animal 
i dipositeu-los en una paperera o conteni-
dor. Netegeu el carrer si n’han quedat res-
tes de brutícia. 
 

- Mantingueu el vostre animal en bones 
condicions higièniques, degudament vacu-
nat i desparasitat. 
 

- Comuniqueu tan aviat com sigui possible 
la pèrdua del vostre animal a la Policia Lo-
cal (presencialment, anant a la planta baixa 
de la Casa de la Vila, o trucant al telèfon 
93.869.64.00). 

SANCIONS PER ALS INFRACTORS 
 

L’actual ordenança municipal de protecció, 
control i tinença d’animals preveu sancions per 
infraccions lleus, greus i molt greus.  
 

Les sancions poden anar des de 100 euros 
per infraccions lleus fins a 3.000 euros per in-
fraccions molt greus o reincidència en faltes 
greus. 
 

Podeu consultar el text complet de l’ordenança 
que afecta la tinença d’animals de companyia 
al web de l’Ajuntament de Súria: 
www.suria.cat (apartat Ajuntament-
documentació oficial). 

ELS BENEFICIS DE LES MASCOTES 
 

Tenir mascotes aporta beneficis emocionals, 
com ara companyia, i físics, ja que conviden a 
caminar i fer exercici. 
 

Els animals de companyia també poden afavo-
rir la sociabilitat i el contacte amb el nostre en-
torn, sempre que se’n tingui bona cura del be-
nestar de la nostra mascota. 
 

Tenir cura d’un animal estimula el sentit de res-
ponsabilitat dels infants i contribueix al seu de-
senvolupament com a persones, ja que els en-
senya a assumir obligacions i desenvolupar 
actituds de respecte. 

Utilitzeu les papereres 
d’excrements! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Trobareu papereres d’excrements per a gos-
sos a les següents ubicacions: 
- Centre urbà: carrer de l’Areny (darrere les 
piscines municipals). 
- Salipota: passeig del riu. 
- Sant Jaume: carrer d’Àngel Guimerà (pel 
costat del riu). 
- Joncarets: carrer de Pablo Picasso. 
 

Els excrements d’animals 
també es poden llançar als 

contenidors de rebuig 

 

Què cal ferQuè cal ferQuè cal ferQuè cal fer Alerta!Alerta!Alerta!Alerta! 

CENTRE URBÀ SANT JAUME 

SALIPOTA JONCARETS 


