COMUNICAT: LES NOSTRES MASCOTES
Tenir mascota pot tenir efectes beneficiosos en la vida de les
persones de moltes maneres ja que, a més de proporcionar
companyia, pot incrementar el contacte social, fomentar el
sentit de responsabilitat o promoure l'exercici físic. Però un
animal de companyia també pot ser una font de conflictes,
tant a les llars on viu com al carrer, entre els veïnat, que pot
derivar en problemes per les persones propietàries així com
per l'animal.

ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA
D’ANIMALS DE COMPANYIA

Recomanem una lectura complerta (www.bordils.cat)
• Cal inscriure'ls en el registre censal

A LA VIA PÚBLICA

• Aniran proveïts de corretja, o cadena i collar.
• Els gossos perillosos han de circular amb morrió.

DEJECCIONS A LA VIA PÚBLICA

• Les persones propietàries dels animals han d’adoptar mesures per no embrutar
les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà.
• Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i a retirar els excrements del gos.
• Les dejeccions fecals s’han de llençar (amb bosses o embolcall impermeables) en
els contenidors de les escombraries.
PROHIBIT dipositar-les a les papereres públiques.

GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Per a l’obtenció i renovació de la llicència per a la tinença d’animals
potencialment perillosos calen els següents requisits:
• Ser major d’edat
• Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi.
• Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.
• S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a cent vint mil euros (120.000 € )
• S’haurà de presentar una descripció del lloc on habitarà l’animal.
• Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb el que disposa
l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
• Certificat negatiu d’antecedents penals d’acord amb l’article 3 del Reial Decret
287/2002, de 22 de març.

