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RECORDEU:
Identificació
És obligatori que identifiqueu els gossos i cal fer-ho abans dels 3 mesos dʼedat o un mes a partir de 
lʼadquisició. Es pot fer en qualsevol clínica veterinària. 

Cens Municipal
L̓ Ajuntament compta amb un cens municipal dʼanimals de companyia, on obligatòriament inscriure 
els gossos que superen els tres mesos dʼedat. La no inscripció suposa una falta lleu.

Bosses de plàstic
A lʼAjuntament teniu bosses a la vostra disposició.

Gossos perillosos
Si teniu gossos potencialment perillosos heu de demanar la llicència de tinença i conducció 
oportuna a lʼAjuntament. Us recordem que la possessió dʼestos animals sense la llicència municipal 
es considera falta molt greu segons la normativa autonòmica i estatal vigent amb sancions 
entre 2.000 i 15.000 €.
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QUIN ÉS EL PROBLEMA? CONSELLS ÚTILS
El problema dels excrements en la via pública no és de tolerància 
ni pot valorar-se amb criteris subjectius, objectivament és un 
problema de salut pública en tota regla, les conseqüències 
més importants són:
Un carrer brut dʼexcrements ofereix una imatge pèssima al 
poble i als seus ciutadans.
L̓ olor característic dels excrements és extremadament 
desagradable.
Els excrements són una font de gèrmens de tot tipus que 
poden difondreʼs ràpidament i causar malalties, tant als altres 
gossos com a les persones.

Els vianants poden esvarar-se perillosament.
Els excrements limiten les possibilitats dʼesplai als espais verds 
per part dels ciutadans.
La presència dʼexcrements a un lloc determinat incita als 
altres gossos a realitzar allí les seues deposicions.
La presència dʼexcrements propicia la presència de mosques 
que fan allí els seus nius i sʼalimenten dʼells.
La matèria fecal pot arribar a les aigües dels estancs i embassa-
ments, contaminant-los.

Anticipació
El teu gos necessita passejar tots els dies. Tin a mà, junt a la corretja, a disposició de qualsevol 
membre de la família que puga traure-lo a passejar, el material necessari per a recollir les 
deposicions (bosses de plàstic, paper absorbent...). A lʼhora de recollir les deposicions vigila que no 
queden fragments i no caigues en la tentació de deixar-los allí.

Alimentació
Una alimentació adequada contribueix a la producció dʼexcrements més secs i compactes, nets i 
fàcils dʼarreplegar. Busca el pinso caní que millor accepte el teu gos.

Corretja
Els gossos han de circular per la via pública amb la seua corretja, evitant així molèsties als altres 
vianants i garantint una perfecta localització del lloc de la deposició. 

Parc dels Gossos
En uns mesos Faura disposarà dʼun PARC DELS GOSSOS al parc de Quémalo. 
Un lloc on pots portar al teu gos a passejar sense causar problemes a la resta de 
persones. No em mireu a mi, 

mireu al meu amo!

!
Les lleis que 
regulen la tinença 
de mascotes 
preveuen fortes 
sancions als 
infractors. 


