
TINENÇA RESPONSABLE 

En l'àmbit urbà sovint existeixen colònies de gats, que han de ser controlades per raons 
de salubritat, reproducció incontrolada i sanitat i benestar animal. L'Ajuntament 
d’Avinyonet de Puigventós està fent aquest control al municipi, que consisteix en: 

Captura en viu dels gats de la colònia. 
Revisió del seu estat sanitari efectuada per un veterinari. 
Esterilització dels gats i gates adults. 
Marcatge en forma de V a l'orella (esquerra en els mascles i dreta en les 
femelles).  

CONTROL DE COLÒNIES DE GATS DE CARRER 

Controla la seva salut 
Donar‐li menjar equilibradament i tenir sempre aigua a la seva disposició. 
Visita veterinària de com a mínim un cop a l’any per tenir cura de la seva salut i benestar. 
Disposar d’un espai adient i suficientment ampli per poder‐se esbargir; en cas que  

es gui a la intempèrie disposar d’un lloc d’aixopluc. 
Si l’animal passa estones durant el dia al pa  o al jardí de casa, aquest s’ha de mantenir 

net per evitar males olors i malal es.  

Ajuda’l a respectar i a conviure amb els veïns 
No deixis que destorbi el descans dels veïns. 
Si se surt a passejar cal portar‐los lligats, tant per la seva seguretat com per respecte als 

altres. 
No el deixis que accedeixi a les zones enjardinades ni als espais de jocs infan ls. 
No deixis els seus excrements al carrer i prohibeix‐los fer pipí al mobiliari urbà o a les 

parets dels edificis. 

Iden fica’l perquè no es perdi 
Si està censat i iden ficat com cal estarà més protegit en cas de pèrdua i/o robatori. 
Cada any l'Ajuntament recull força gossos que es troben sols pels carrers municipals. 

Sovint es tracta d’animals que s’han despistat, perdut o escapat. És important que   
por n un microxip i es guin censats, per tal d’agilitzar el retrobament del propietari. 

Respecta’l com es mereix 
No l’abandonis! Posa’t en contacte amb l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de 

Figueres (APAP Figueres) i ells t’ajudaran a trobar una solució. 
Si el perds posa’t en contacte amb l’Ajuntament i tan aviat com el trobin es posaran en 

contacte amb tu. 
Si trobes algun animal al carrer no l’agafis. Truca a l’Ajuntament i facilita la informació  

del lloc on l’has vist. 

El maltractament animal és greu en si mateix, pel mal que fa als animals, però també és 
greu i perillós per a la nostra societat i les nostres famílies ja que es tracta de pus de 
violència estretament relacionades, especialment en els seus executors. 
 

EL CODI PENAL ENDUREIX LES PENES PER MALTRACTAMENT ANIMAL 
 

S’amplien substancialment les categories dels animals objecte de protecció penal. 
S’augmenten les penes per maltractament animal quan concorrin les següents 
circumstàncies agreujants: 
S’u litzen armes, instruments, objectes, mitjans, mètodes o formes concretament 

perilloses per a la vida de l’animal. 
La conducta es produeix amb acarnissament, és a dir, si en el maltractament es 

persegueixen augmentar de forma deliberada el dolor i el pa ment de l’animal. 
Es causa a l’animal la pèrdua o la inu litat d’un sen t, òrgan o membre principal. 
Els fets s’han executat en presència d’un menor d’edat. 
Sobrevé la mort de l’animal. 

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals. 

DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la iden ficació i el Registre 
general d'animals de companyia. 

LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la nença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 

DECRET 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la nença d’animals 
potencialment perillosos. 

Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el règim jurídic de la nença d'animals potencialment perillosos. 

Ordenança municipal de nença d’animals. 

Ar cle 337 del Codi penal 



Quins són els gossos que es consideren potencialment perillosos? 
Els gossos considerats potencialment perillosos a Catalunya són: 

1. Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents: 
2. Gossos que han ngut episodis d'agressions a persones o a altres gossos, si així ho declara l’ajuntament corresponent. 
3. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa. 

 

Per a l’obtenció i la renovació de la llicència administra va per a la nença de gossos potencialment perillosos es requerirà: 
a) Ser major d’edat. 
b) Que els tulars inscriguin els gossos al registre censal del municipi. 
c) Que els gossos duguin el xip iden fica u. 
d) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a 150.253,03 € per sinistre. 
e) Descripció del lloc on habitarà l’animal. 
f) Cer ficació de capacitat sica i ap tud psicològica, d’acord amb el que disposa l’ar cle 3 del Reial decret 287/2002, de 22 de març. 
g) Cer ficat nega u d’antecedents penals, d’acord amb l’ar cle 3 del Reial decret 287/2002, de 22 de març. 
h) Declaració de no haver estat sancionat per infracció greu o molt greu en relació amb la norma va reguladora d’animals / gossos 
potencialment perillosos. 

 

Pots descarregar‐te el formulari de sol·licitud de nença de gossos potencialment perillosos i el model de declaració responsable 
requerit. Cal sol·licitar la llicència de forma presencial a l'Ajuntament. 

GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

Cens municipal d'animals de companyia 
Els ajuntaments tenen l'obligació de portar un cens municipal d'animals de companyia (gossos, gats i fures) i de la mateixa manera la persona propietària d'un animal de companyia l'ha de 
censar a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal. La persona propietària de l'animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el 
canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar‐ho al cens municipal.  
 

Quina documentació cal que presen  per inscriure‐hi el meu animal de companyia? 
Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la iden ficació de l'animal, fent‐li col·locar pel veterinari un microxip d'acord amb la legislació vigent.  
Documentació que cal presentar juntament amb el formulari: 
 

‐ Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’animal, en la qual hi ha de constar el número del microxip. 
‐ Fotocòpia del DNI de la persona propietària. 

 

Es obligatori comunicar a l'Ajuntament en el qual es gui censat, qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens.  
Descarrega’t el formulari i envia’l a l’Ajuntament juntament amb la resta de documentació.  
 

Quin és el cost d’aquesta inscripció en el cens? 
Les altes i les baixes en el cens són gratuïtes, d’acord amb les ordenances fiscals vigents. Actualment, tampoc es cobra cap taxa anual pel manteniment d’aquest cens. 

REGISTRE GENERAL D’ANIMALS DE COMPANYIA  

Akita inu 
American bully* 

Bullmas ff 
Dòberman 
Dog argen  

Dog de Bordeus 
Fila brasileiro 
Mas  napolità 
Pit bull terrier 

Gos de presa canari (dog canari) 
Ro weiler 

Staffordshire bullterrier (Staff anglès) 
Terrier staffordshire americà (Am Staff) 

Tosa japonès (Tosa inu) 
*American bully: raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el 

creuament de diverses races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire 
americà i, probablement, Staffordshire Bull Terrier i English Bulldog. 
Tot i que no està inclosa a la Llei 10/1999, atès que descendeix de 

creuaments de races de gossos potencialment perillosos, al Registre 
general d’animals de companyia se l’hi considera. 
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