
La tinença
resp   nsable 
d’animals
Guia per estimar-los (més encara)

On puc censar el meu animal de companyia?
—És obligatori al Registre General d’Animals de 

Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM), 
en qualsevol centre veterinari de Ripollet.

—O bé a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
C. de Balmes, 2
Tel. 935 046 000

On em puc informar i/o denunciar
anònimament un maltractament animal?
Regidoria de Protecció Animal
Taula de Protecció i Benestar Animal
C. de Balmes, 8
Tel. 935 046 000
A/e: proteccioanimal@ripollet.cat
Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h

Què faig si em trobo un animal perdut?
Truca a la Policia Local
Tel. 935 04 60 06



La normativa vigent obliga els propietaris 
d’animals de companyia, gossos, gats i fures a: 

Identificar
Mitjançant la implantació d’un microxip 
homologat i donat d’alta al Registre General 
d’Animals de Companyia de la Generalitat de 
Catalunya (ANICOM) i una placa al collar amb 
el telèfon del propietari.

Censar
Al Registre General d’Animals de Companyia 
de la Generalitat de Catalunya (ANICOM). 
Es pot donar d’alta i registrar a l’ANICOM en 
qualsevol centre veterinari de Ripollet quan el 
propietari identifiqui l’animal amb el microxip 
homologat, quedant així ja censat a l’Ajunta-
ment. 

Desparasitar
Regularment, de forma interna i externa per 
evitar malalties i infeccions.

Vacunar
Amb les vacunes que estableixi la normativa 
vigent com a obligatòries per evitar malalties 
i contagis. Les vacunes a Catalunya no són 
obligatòries, però sí recomanables.

Passejar
Els gossos necessiten exercici diari per a una 
vida saludable. Caldrà passejar-los diversos 
cops al dia per acomplir les seves necessitats.

Recollir els seus excrements
És obligatori recollir els excrements del teu gos 
per tenir els carrers nets i desinfectats. A més, no 
recollir-los implica una multa de 150 €.

No abandonar ni maltractar
L’abandonament i el maltractament d’animals 
és un fet prohibit per la normativa i
es sanciona com a falta molt greu, així com 
tenir-los sense menjar, mantenir-los en 
instal·lacions indegudes des del punt de vista 

higienicosanitari, de benestar i de seguretat de 
l’animal, organitzar baralles de gossos i galls, 
deixar l’animal al balcó i/o terrassa tancat i sol, 
practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, 
cordes vocals o altres parts o òrgans –llevat de les 
intervencions fetes amb assistència veterinària 
en cas de necessitat terapèutica, per garantir-ne 
la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 
reproductiva–, exhibir-los de manera ambulant 
com a reclam, sotmetre’ls a treballs inadequats 
pel que fa a les característiques dels animals i a 
les condicions higienicosanitàries, mantenir-los 
lligats durant gran part del dia o limitar-los de 
manera duradora el moviment que els és neces-
sari, mantenir-los en locals públics o privats en 
condicions de qualitat ambiental, lluminositat, 
soroll, fums i similars que els puguin afectar tant 
físicament com psicològicament i matar-los per 
joc o perversitat o torturar-los.

Esterilitzar
És recomanable esterilitzar el teu animal per 
evitar la superpoblació i l’abandonament.
Si l’esterilitzes, evites que futurs animals
siguin abandonats per part d’amos irresponsables. 
Cada any, a Catalunya s’abandonen més de 20.000 
animals de companyia. Amb l’esterilització es pot 
evitar. A Catalunya està prohibida la cria d’ani-
mals de particulars. Qualsevol transacció d’ani-
mals (amb o sense afany de lucre) està prohibida 
si no s’està registrat com a nucli zoològic de cria.

Gossos de races potencialment
perilloses
En el cas dels gossos potencialment perillosos, a 
més a més de l’esmentat en els apartats anteri-
ors, és obligatori estar en disposició de la llicèn-
cia municipal per tinença d’animals potencial-
ment perillosos, que es pot sol·licitar a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC), i passejar-los lligats 
i amb morrió. Alhora, prèviament a la compra o 
adopció, caldrà que el futur propietari comprovi 
si compleix els requisits establerts per la norma-
tiva per a poder obtenir l’esmentada llicència.

Obligacions i responsabilitats
A canvi d’assumir totes les responsabilitats 
esmentades, les persones que tenen animals 
de companyia reben enormes beneficis físics i 
emocionals que han estat demostrats cien-
tíficament i que compensen amb escreix la 
dedicació que requereixen:

Ajuden a reduir els estats depressius
i de l’estrès
Abraçar i acaronar un animal incrementa la 
producció de serotonina, oxitocina i prolac-
tina, cosa que augmenta la felicitat. Alhora, 
millora la pressió arterial i redueix la freqüèn-
cia cardíaca.

Augmenten la immunitat
S’ha comprovat que els animals de companyia 
ajuden a enfortir la nostra immunitat davant 
els gèrmens, fent que ens posem menys ma-
lalts i amb menys severitat. 

Contribueixen a la realització
d’exercici diari
Tenir gos implica haver de treure’l a passejar
diversos cops al dia. Això augmenta la quan-
titat d’exercici diari recomanat pels experts i 
proporciona beneficis saludables.

Incrementen la vida social
Treure a passejar el gos obliga a interactuar i 
relacionar-se amb altres propietaris de gossos.

Ajuden nens i persones
de col·lectius vulnerables 
Els beneficis de la teràpia assistida amb ani-
mals han estat àmpliament demostrats. Els 
nens, les persones amb algun tipus de discapa-
citat, les que pertanyen a col·lectius d’exclusió 
social i les que pateixen malalties es veuen 
beneficiades per la companyia d’un gos, tant pel 
que fa a la salut mental com física. 
En el cas dels invidents, els gossos pigall són
d’una ajuda cabdal ja que els faciliten les tas-
ques diàries. Per tant, en aquest cas s’establei-
xen forts vincles emocionals i físics.

Però sobretot, al proporcionar una llar i una 
família als animals de companyia, rebem la 
satisfacció de saber que estem contribuint 
a millorar la seva vida, sobretot en el casos 
d’adopció d’animals abandonats.

Atenció!
Que puc fer per recuperar el meu animal
si es perd? 
Si heu posat el microxip de forma preventiva 
i us heu assegurat que el vostre veterinari l’ha 
donat d’alta al Registre General d’Animals de 
Companyia (ANICOM), la Policia Local, un 
veterinari o una protectora es posaran en con-
tacte amb vosaltres així que el trobin. 

En cas que algú observi un animal que no es 
troba en condicions òptimes o amb indicis de 
maltractament, cal que ho posi en coneixe-
ment de l’Ajuntament, que procedirà a inspec-
cionar-ho, obrir un expedient sancionador i, 
fins i tot, decomissar l’animal, si és necessari.

Està prohibit posar sofre o substàncies
similars per evitar l’orina dels gossos. El sofre 
no evita que els gossos orinin i, a més, és una 
substància perillosa que pot afectar la salut 
quan s’inhala, s’ingereix i/o entra en contacte 
amb la pell. A més, és un sòlid altament infla-
mable i pot originar barreges explosives en 
contacte amb l’aire o amb materials oxidables. 

Beneficis


