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ADANA

La protectora local, ADANA (Associació per a la Defen-
sa dels Animals i la Natura d’Alella), col·labora intensa-
ment amb l’Ajuntament d’Alella, encarregant-se de 
gestionar les instal·lacions, el control veterinari, 
l’alimentació i el passeig dels gossos que té sota la seva 
tutela. Si voleu col·laborar-hi com a voluntaris/àries, 
poseu-vos en contacte amb ADANA.

Estàs pensant en tenir un animal de companyia?

Abans de decidir-ho, pensa-t’ho bé!

Tindràs prou temps per a dedicar-li?
Tindrà prou espai per estar en unes condicions 
adequades?
Algú se’n podrà fer càrrec si ets fora?
Preveus canvis en la teva família que puguin condi-
cionar tenir un animal?

Quan treguis el gos a passejar no oblidis que has de 
recollir les caques i evitar que embruti les façanes, la 
via pública i altres elements urbans. Recorda que els 
gossos no poden entrar en espais reservats a jocs 
infantils ni a zones enjardinades. Tenir un animal de 
companyia comporta unes responsabilitats. 
No oblidem les nostres obligacions, siguem cívics.

Tinença 
responsable 
d’animals 
de companyia

si vols adoptar,
si has perdut un animal,

si vols acollir-ne un,

no el compris, adopta’l!

Dóna-li una segona oportunitat. 
A la protectora hi ha molts animals que volen 

donar-te tot el seu afecte.

 contacta amb ADANA 
 630 218 224 

info@adana.cat 
www.adana.cat



EL XIP, EL CENS I L’ESTERILITZACIÓ 

Xipa’l i censa’l 
Els responsables de gats i gossos tenen com a obligació:

Identificar-los, amb un microxip, com a eina per fomen-
tar la tinença responsable d'animals, evitar les pèrdues 
i combatre l'abandona-ment.

Registrar-los, gratuïtament, en el cens municipal 
d’animals de companyia. Cal donar d’alta i baixa els 
animals de companyia presentant una instància a 
l'Ajuntament (en el cas d’alta, amb còpia de la targeta 
sanitària de l'animal i un document acreditatiu confor-
me l'animal ha estat prèviament identificat amb un 
microxip).

Esterilització 
Esterilitzar el teu animal pot ser molt beneficiós, tant per 
a tu, per l’estalvi de molèsties i diners en el futur, com per 
al teu animal, que gaudirà d’una millor salut física i psico-
lògica. Alhora, estalviaràs molèsties i problemàtiques 
futures amb veïns i ajudaràs a solucionar problemes de 
sobrepoblació i d’abandonament.

CONTROL SANITARI
Els posseïdors d’animals estan obligats a vacunar-los i han 
de disposar de la cartilla sanitària corresponent, expedi-
da per un veterinari col·legiat.

GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS
Per llei s’estableix que els posseïdors de gossos poten-
cialment perillosos han de ser majors d'edat, subscriure 
una pòlissa d'assegurança i tramitar la corresponent 
llicència administrativa davant la Policia Local.

A la via pública, els gossos potencialment perillosos han 
d'anar lligats i dur morrió.

A casa, les parets i les tanques han de ser suficientment 
altes i resistents, i el recinte ha d'estar senyalitzat amb 
l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.

L'Ajuntament disposa d'una ordenança 
sobre tinença responsable de gats i 
gossos. Cal observar les disposicions 
que s'hi estableixen per garantir els 
drets dels animals i no incórrer en 
comportaments incívics.

Responsabilitat civil
Qui és responsable d'un animal ho és també dels danys, 
perjudicis i molèsties que aquest ocasioni a les persones, 
els béns i la via pública.

Condicions de tinença
Els animals de companyia han de disposar d'espai 
suficient i d'aixopluc contra la intempèrie, i han de ser 
degudament alimentats.

Els allotjaments s'han de mantenir nets i desinfectats, 
retirant a diari els excrements. 

Es prohibeix tenir animals en llocs sense ventilació ni llum 
solar, així com mantenir-los lligats la major part del dia o 
limitar-los de forma duradora el moviment.

A la via pública
Els gossos han d'anar lligats amb collar i corretja d'una 
llargada màxima de 2 metres.

Els responsables de gats i gossos han de recollir les depo-
sicions dels animals, així com evitar les miccions a les 
façanes d'edificis i en el mobiliari urbà.

Queda prohibida l'entrada i l'estada de gossos en espais 
reservats a jocs infantils, zones enjardinades i edificis i 
instal·lacions municipals.

Es prohibeix abeurar els animals a les fonts públiques i 
alimentar-los a la via pública i a les portalades i finestres.

RÈGIM SANCIONADOR

L'ordenança estableix un règim sancionador amb 
multes que oscil·len entre els 150 i els 450 euros.

Entre d'altres, són sancionables:

abandonar i maltractar animals
no disposar de la targeta sanitària
no identificar l'animal amb microxip
no inscriure l'animal al cens municipal
portar el gos deslligat
embrutar l'espai públic amb excrements
tenir o conduir un gos potencialment perillós sense 
llicència

ELS CENTRES DE CUSTÒDIA 
D’ANIMALS A ALELLA

La Gossera Municipal
Des de 2006, el municipi compta amb una gossera 
municipal a Can Magarola. Aquest centre està inscrit 
en el Registre de nuclis zoològics de la Generalitat i té 
habilitats 5 boxes amb capacitat per a 8 gossos.

Les Colònies Felines
Davant la problemàtica dels gats de carrer, i la gran 
dificultat de donar-los en adopció, l’Ajuntament, de la 
mà d’ADANA, han creat diferents colònies felines 
urbanes. En destaca una de semicentralitzada a les 
instal·lacions de Can Magarola i amb capacitat per a 
més de 60 exemplars.

Una vegada capturats, els animals passen un control 
veterinari i s’esterilitzen. Després passen un temps 
d’adaptació a un espai acondicionat i finalment es 
deixen en llibertat en un sector adequat.

Les colònies felines són gestionades per ADANA que 
alimenta, neteja i manté els animals.

Absteniu-vos d’alimentar els animals pel vostre 
compte per evitar problemes d’insalubritat, convivèn-
cia veïnal i sobrepoblació de gats al carrer.


