PLANTEJA'T ALGUNES PREGUNTES ABANS DE DECIDIR-TE:
Un animal no és un objecte. Fan
molta companyia i aporten coses
positives, però són éssers vius i
tenen uns drets que cal respectar,
i per tant et generaran unes obligacions que has de poder afrontar.

Podràs dedicar-li el temps necessari per passejar, netejar-lo... durant 10 o 15 anys?

Mai compris un gos per a un nen
pensant que és una joguina. Si és
un caprici en comptes d'una decisió meditada, quan porti un temps
a casa us adonareu de tot allò que
implica i el més possible és que us
acabeu cansant de l'animal.

Hi podràs destinar els diners necessaris?

Coneixes l'ordenança municipal i les responsabilitats legals que assumeixes?
Podràs vigilar que no causi molèsties al veïnat?
Hi ha espai suficient a casa per a un animal?
És un caprici o és una decisió meditada?
Què en faràs durant les vacances?
Tota la família hi està d'acord?
Qui el durà al veterinari?

QUÈ CAL SABER SI DECIDEIXES COMPRAR UN ANIMAL
# A les botigues d'animals, aquests no poden ser exhibits als aparadors.
# Els animals s'han de vendre desparasitats, sense símptomes aparents de patologies i
sense que pateixin malalties hereditàries diagnosticables.
# Quan es ven un animal de companyia, ha de ser esterilitzat.
# Quan es compra un animal, la botiga ha de lliurar un document en què hi consti l'espècie,
el número d'identificació de l'animal, informació de les seves característiques i necessitats,
els consells d'educació i les condicions necessàries de manteniment, sanitàries i de benestar.
IDENTIFICA'L I CENSA'L
# Els gossos i gats han d'estar identificats amb un xip o un tatuatge que permeti conèixer
les dades del seu propietari i recuperar l'animal si es perd. Només el pot implantar un
veterinari, i és un procediment ràpid i indolor.
# És obligatori inscriure'l al cens municipal d'animals de companyia en els 30 dies posteriors
al naixement o adquisició. És gratuït i et donaran una placa amb el número de registre per
tal de poder-lo identificar. També cal comunicar el canvi de domicili, el canvi de propietari o
la defunció de l'animal.
ESTERILITZA'L
L'esterilització és una intervenció quirúrgica senzilla i de ràpida recuperació que evita que
els animals domèstics es reprodueixin de manera descontrolada i redueix les molèsties
derivades del zel (redueix la possibilitat que l'animal s'escapi, redueix l'estrès dels gossos
mascles, en els gats redueix els maulits, disminueix el marcatge amb orina, etc). Consulta
el teu veterinari al respecte.

ELS ANIMALS A CASA
# Cal mantenir-los en condicions higienico-sanitàries adients, en un espai il·luminat i ventilat,
amb alimentació i aigua suficient, i amb un espai d'aixopluc.
# Porta'l periòdicament al veterinari per desparasitar-lo i per rebre les vacunes i atencions
necessàries.
# No poden molestar el veïnat amb els seus lladrucs o amb males olors.
# És prohibit tenir-los de forma permanent a balcons, terrasses, celoberts i vehicles.
# Evita que el teu gos s'escapi de casa, especialment si tens jardí.
# És prohibit maltractar els animals, agredir-los, mutilar-los, lesionar-los o matar-los (llevat
dels casos de sacrifici justificat per motius veterinaris).
# Tenir un animal en males condicions higiènico-sanitaries i el seu maltractament són fets
sancionables i poden generar el seu comís per part de l'ajuntament.
ELS ANIMALS AL CARRER
# No deixis que el teu gos passegi tot sol pel carrer. Ell no pot fer-se càrrec d'allò que embruti.
# Recull els seus excrements i diposita'ls als contenidors grisos del rebuig. Porta sempre
amb tu una bosseta o mocadors de paper.
# Porta'l sempre lligat amb una cadena. No és obligatori portar morrió (excepte per a races
potencialment perilloses), però has d'avaluar si pot ser adient per al teu gos.
# Per higiene i per evitar riscos, convé evitar que els gossos entrin a les zones de joc infantils.
# Si tens un gos a la masia, evita que s'escapi del recinte i que pugui circular lliure pels
camins i carreteres. Pot ser perillós per a ell i per als excursionistes, ciclistes i conductors.
ELS GOSSOS DE RACES POTENCIALMENT PERILLOSES
# Són animals potencialment perillosos els que per les seves
dimensions, potència de mandíbula o agressivitat poden causar la
mort, lesions a les persones o a altres animals, i danys a les coses.
Entre els gossos, s'inclouen de manera no excloent les races Pit Bull
Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier,
Rottweiler, Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Tosa Inu i Akita Inu.
# Un gos no és perillós per si sol, tot depèn de l'educació que nosaltres
li donem. Per tant, un gos de raça potencialment perillosa ha d'estar
especialment ben educat i controlat en tot moment.
# Els gossos de races potencialment perilloses han de circular pel
carrer sempre subjectats pel propietari amb una cadena no extensible
de menys de 2 m, amb morrió, i només un per persona.
# Per posseir un gos potencialment perillós cal disposar d'una
llicència expedida per l'ajuntament que cal dur en tot moment a
sobre quan es circuli amb ell per la via pública.
ADOPTA EN COMPTES DE COMPRAR
Actualment les protectores d'animals són
plenes de gossos que esperen que els adopti
alguna família que se'n pugui fer càrrec. En elles
hi ha gossos que s'adapten a les necessitats de
qualsevol persona, ja sigui per dimensions, pel
seu caràcter... i podràs triar aquell que més et
convé. Si vols adoptar un gos, truca a l'ajuntament i t'informarem: 977 63 60 07

ELS ANIMALS DE COMPANYIA I LA SEVA NORMATIVA
- Ordenança municipal de tinença d'animals.
- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 de maig, pel qual s'aprova
el text refós de la llei de protecció dels animals.
- Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les
condicions de manteniment dels animals de companyia.

TENIM DRETS, tens DEURES!

NO L'ABANDONIS
Cada any a Valls es recull un promig de 55 gossos i 10 gats,
molts d'ells cadells, però se n'abandonen molts més. Els
principals motius són la compra compulsiva i irresponsable
d'animals, la cria incontrolada que genera adopcions no
meditades, les mudances, les vacances, etc. Si no et pots fer
càrrec del teu gos o gat, no l'abandonis, ja que l'estaràs posant
en perill a ell, als vianants i al trànsit. Porta'l a una residència
de manera temporal o perquè el donin en adopció, o bé deixa'l
amb un amic o familiar que se'n pugui fer càrrec.
crea> www.dissimes.com

Per obtenir-la és necessari:
# Ser major d'edat i no estar incapacitat
per proporcionar les atencions necessàries a l'animal.
# No tenir antecedents penals ni haver
rebut sancions en matèria de tinença
d'animals potencialment perillosos.
# Aportar un certificat de capacitat
d'aptitud física i psicològica per a la
tinença de l'animal.
# Superar una revisió d'aptitud psicotècnica, i subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys
a tercers amb una cobertura no inferior
a 120.000 €.

