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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

PER UNA TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS 
DE COMPANYIA 
Per tal d’evitar l’abandonament de gossos 
i gats al carrer, així com altres animals 
de companyia, l’Ajuntament disposa 
d’un registre censal municipal. Tant el 
registre com la identificació a través d’un 
veterinari/a del xip electrònic són obligatò-
ries i tenen com a objectiu controlar la po-
blació d’animals de companyia del municipi, 
combatre els abandonaments i recuperar els 
animals en cas de pèrdua. Pel que fa al cens 
municipal (OGI), que és totalment gratu-
ït, només cal que hi figurin les dades de la persona 
propietària o posseïdora de l’animal, i les dades d’identificació 
veterinària. Cal anar actualitzant les dades quan l’animal canvia 
de domicili o es dona de baixa en cas de defunció. El termini per 
censar un animal és de 30 dies a partir de la data de naixement 
i de la seva adquisició.

Al llarg de l’any l’Ajuntament recull i trasllada al centre d’aco-
llida amb el que treballa, gossos i gats que han estat abando-

nats/perduts i que no s’han pogut retornar, per 
diferents motius, a les persones propietàries. 
Si esteu interessats/des en adoptar-ne podeu 
posar-vos en contacte amb el Servei de Salut 
Pública de l’Ajuntament.

És important recordar que els gossos de raça 
potencialment perillosa han de tenir la llicència 

corresponent, anar lligats i amb morrió per la 
via pública i mai poden ser conduïts per per-
sones menors d’edat. Recentment, l’Ajunta-
ment ha ampliat la prohibició de la presència 

d’animals en els parcs infantils, també a les zo-
nes enjardinades amb l’objectiu que la ciutadania pugui gaudir 
dels espais públics.  

A través dels plans d’ocupació, l’Ajuntament compta periò-
dicament amb agents en bones pràctiques que, entre d’altres 
funcions, recorden a la ciutadania les normes i els consells d’una 
tinença responsable a les persones propietàries d’animals de 
companyia. 

RESPONSABILITATS DE LES 
PERSONES PROPIETÀRIES 
D’ANIMALS DE COMPANYIA:  
     
• Cal identificar el gos, el gat o la fura 

amb un microxip i amb una xapa 
penjada al coll amb les dades 
bàsiques perquè pugui ser retornat en 
cas de pèrdua o robatori. 

• Registrar tots els animals en el cens municipal

• Mantenir els animals de companyia en bones 
condicions higiènicosanitàries, en bon estat 
i seguretat, amb les vacunes corresponents. És 
indispensable portar-los al 
veterinari/a per mantenir el seu 
estat de salut i prevenir malalties 
cap a altres animals i per a la resta 
de persones. 

• Proporcionar-los exercici diari. L’Ajuntament ha 
habilitat una zona d’esbarjo per a gossos als jardins Pere 
Dot i Martínez de Sant Just Desvern. 

• Alimentar-los de forma adequada

• Esterilitzar els gossos i els gats és una 
forma efectiva d’evitar la superpoblació i 
l’abandonament com a conseqüència de 
naixements no desitjats i cries sense control. 
Mitjançant l’esterilització, es pot evitar 
el sacrifici i l’abandonament de milers de 
gossos, gats i fures cada any.

• Evitar que estiguin sols més de 5 o 6 hores seguides. 
Els animals necessiten afecte. 

• No es poden maltractar ni abandonar-los mai. 

• Recollir i llençar els excrements al contenidor gris o en 
una paperera i dins d’una bosseta, tant en la via i espais 
públics com a les àrees d’esbarjo. Evitar que orinin a les 
façanes dels edificis i al mobiliari urbà i tirar aigua per 
eliminar l’olor. 

• Més informació a 
l’ordenança municipal i al 
vídeo “Tinença responsable 
d’animals” a santjust.cat 
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La presència de gats al carrer és habitual a tots els municipis i Sant Just 
Desvern no n’és una excepció. La majoria d’aquests animals són gats 
domèstics abandonats o de descendència salvatge.

Per fer front a aquesta situació, l’Ajuntament, defensor en la protecció 
dels animals, impulsa des de fa més de 10 anys, el model de “Colònies 
controlades- Punts autoritzats de gats de carrer” que són un grup de gats 
esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb 
aigua i pinso sec. Aquestes colònies són gestionades per l’Ajuntament, 
l’Associació SOS Gats i Gossos Sant Just i persones voluntàries sense 
ànim de lucre que fan la funció “d’alimentadors/es de les colònies”.

L’Ajuntament amb la col·laboració de SOS Gats i Gossos Sant Just, 
es va plantejar un nou repte pel que fa a aquests espais: reduir els 
problemes de salubritat, lidiar el benestar dels gats amb la ciutadania 
que hi conviu i potenciar la sostenibilitat de l’espai. La resposta la va 
trobar a través de l’Associació Llobregats, una organització sense ànim 
de lucre, que treballa per una millor qualitat de vida dels gats de carrer 
fomentant la reutilització de residus per crear habitacles i aixoplucs.. 

A través de la reutilització de contenidors que ja no es fan servir 
i materials en desús de la deixalleria l’Associació converteix aquests 
contenidors en CatHotels (contenidors grans condicionats perquè puguin 
menjar, beure i si ho volen, protegir-se del fred, la calor o el soroll) o 
CatDonalds (contenidors més petits que els serveixen per menjar i beure).

CATHOTELS/CATDONALDS

ESTADÍSTIQUES DE COLÒNIES DE GATS 2017-2018

Castracions gats/es de carrer Rescats Recuperacions

A Sant Just Desvern, ja s’han instal·lat 4 Cathotels i 1 Catdonald. 
Les persones alimentadores de les colònies corresponents fan el seu 
manteniment. 

Aquesta iniciativa facilitarà que el veïnat i la ciutadania vegin aquest 
nou projecte com un espai net, decent i que sobretot s’evitin problemes 
de salubritat i actes vandàlics cap a aquests animals. 

POBLACIÓ D’ANIMALS VIUS 
A SANT JUST DESVERN *

*Dades recollides de l’AIAC (Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya)
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