
ELS ANIMALS SÓN ÉSSERS 

VIUS! 

 

 

 
HIGIENE I HABITATGE: 

 
 
 

 

 El propietari ha de garantir la salut i el     
benestar de l’animal amb unes bones     
condicions higièniques.  

 Se'ls ha de proporcionar aliment, aigua, 
allotjament i han de tenir unes condicions 
d’habitatge òptimes: espai, ventilació, tem-
peratura, llum, etc. 

 

 
 

 
NO ABANDONAMENT: 

 
 
 

 Es prohibeix l’abandonament i qualsevol 
mena de maltractament cap als animals.  

 La Llei sanciona l’abandonament i maltrac-
tament de l’animal amb multes fins a 
20.000 euros.  

 

PERÒ TOT AIXÒ… 

ÉS A LES TEVES  MANS! 
 

ÉS  A LES TEVES 

MANS 

 

Per a més informació:  

Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) 
 

Tel. 936 500 211 
ajuntament@corberadellobregat.cat 

Horari: de dilluns a dijous de 8.15 a 20 h 
Divendres de 8.15 a 14 h 

 
*** 

 
Policia Local 

 
Tel. 936 881 600 

 
*** 

 
Àrea de Salut Pública 

 
Tel. 936 500 211 

 

 

Entitat col·laboradora:  

Societat per a la Conservació                     
de la Natura i de l’Animal (NACS) 

 
Tel. 931 431 919 

mascotas@nacsinfo.net 
www.nacsinfo.net 

TINENÇA                

RESPONSABLE 

D’ANIMALS DE     

COMPANYIA 



 
 
 
 
 
Des de l’ Ajuntament de Corbera de Llobregat  
som conscients que, en els darrers anys, la sensi-
bilització envers la tinença d’animals de compa-
nyia ha anat creixent entre la ciutadania.  
 
Tenir animals domèstics comporta unes obligaci-
ons i responsabilitats en relació amb la resta de 
persones, el poble i el mateix animal, per això et 
volem fer partícip amb aquest tríptic de les nor-
mes bàsiques que cal complir. 
 
Aquests procediments estan recollits a les orde-
nances municipals de convivència ciutadana i ci-
visme i tinença d’animals domèstics, i el fet       
d’incomplir-los pot comportar una sanció econò-
mica d’import variable en funció de la seva grave-
tat.  
 
Per a més informació, podeu consultar                   
l'Ordenança de Convivència i Civisme que          
trobareu al web de l’Ajuntament, a l’apartat      
d’ordenances i reglaments vigents. 
    

HAS DE SABER QUE: 

 
VACUNACIÓ: 

 
 

 

 Com passa amb les persones, els gossos i 
gats necessiten vacunes que els protegeixin 
dels principals agents infecciosos que poden 
ocasionar greus problemes. 

 Els propietaris han de tenir cura                 
d’actualitzar la cartilla sanitària i               
desparasitar-los per evitar el contagi i la 
transmissió de malalties.  

 
 

IDENTIFICACIÓ XIP: 
 
 
 

 
 Identificar-los amb el xip i la xapa és com 

portar el DNI de les persones. És obligatori 
que tots els animals estiguin identificats, per 
poder-los retornar a casa en cas que es per-
din o s’escapin.  

 
 

REGISTRE CENS 
 
 

 Els propietaris estan obligats a inscriure els 
animals de companyia al cens de               
l’Ajuntament.  

 El cens és gratuït i el cost de la xapa és de 
5,00 euros.  

TINGUES CURA DELS ALTRES 

CIUTADANS!!! 

 
PASSEIG RESPONSABLE: 

 
 

 
 A les vies públiques han d’anar acompa-

nyats d’una persona i lligats amb corretja. 

 Els gossos considerats com potencialment 
perillosos han de portar, a més,                
obligatòriament, un morrió. 

 El passeig dels animals ha de ser per llocs 
adients, sempre respectant i no destorbant 
la convivència ciutadana.  

 Està prohibida la presència d’animals en zo-
nes enjardinades i parcs públics. Existeix 
una zona d’esbarjo entre el c/ Casanova i el 
c/ Progrés.  

 
EXCREMENTS: “NO EM DEIXIS 

EL MARRÓ!” 
 

 

 És obligació del propietari recollir els excre-
ments de la via pública i dels camins fores-
tals i llençar-los a les papereres específiques 
o contenidors.  

 

SOROLLS: 

 

 Els propietaris són responsables dels sorolls 
que els seus animals puguin ocasionar.  


