
Tots  els  animals  domèstics,
gossos, gats i fures:
Han de dur un microxip i han d’estar censats a 
l’Ajuntament on resideixin habitualment.  Informa-te’n! 

Incompliments:
Els animals domèstics han d’estar censats al 
municipi de residència habitual. No fer-ho comporta 
una sanció mínima de 100 €.

A les vies públiques, tots els gossos han d’anar 
lligats; no fer-ho comporta una sanció de 100 €. I els 
gossos perillosos han de dur morrió; no fer-ho 
comporta una sanció mínima de 300,52 €. 

Les persones propietàries de gossos considerats 
perillosos han de disposar d’una llicència; no fer-
ho comporta una sanció mínima de 2.404,06 €. 

No recollir els excrements comporta una sanció 
mínima de 751 €. 

La presència de gossos en zones de joc infantil pot 
comportar una sanció mínima de 751 €. 

Complim, i tu?

Informa-te’n a: terrassa.cat/animalsdomestics

#MagradaTerrassa

#MagradaTerrassa

Les coses bones s’han de compartir!
Aquesta campanya ha estat creada amb la col·laboració de 
diferents col·lectius de la ciutat que han volgut compartir la 
seva experiència. Tu també vols compartir-la? Fes-te una foto 
amb el teu animal domèstic i puja-la a les teves xarxes socials 
amb les etiquetes: #NosaltresComplim #MagradaTerrassa

Espais de lliure circulació  
de gossos

Medi Ambient i Sostenibilitat

www.terrassa.cat/mediambient

Organitza:

Amb la col·laboració de:
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Ca n’Aurell: pg. Vint-i-dos de Juliol, c. Fontanella,  
c. Frederic Soler i pl. Miquel Utgés 

La Maurina: entre pg. Vint-i-dos de Juliol,  
c. Sardenya i c. Felip II

Poble Nou: entre rda. Ponent, c. Manuel de Falla i 
c. Albacete

Vallparadís: la Devesa

Vallparadís: Horta dels Frares

Vallparadís: zona Puig i Cadafalch 

Can Tusell: entre av. Béjar, c. Tramuntana i  
c. l’Alguer 

Camp del Roure: entre pg. Vint-i-dos de Juliol i  
c. Joaquim Vayreda

Guadiana: confluència d’av. Santa Eulàlia amb  
c. Miño  
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 Zones actuals         Zones en construcció durant el 2016
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. Rosendo Gibert
Amics del Parc de Vallparadís.

Jo sempre 
recullo les caques 
del Boix, i tu?
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  Imprès sobre paper reciclat



Al carrerA casa

Tingues cura del teu animal: alimenta’l 
adequadament, neteja de forma freqüent el seu 
espai habitual i treu-lo a passejar almenys dos 
cops al dia.

Respecta el descans del veïnat, especialment 
de les 21 h fins a les 8 h. 

La cria d’animals en domicilis particulars no 
està permesa.

Els animals no poden romandre sols en balcons, 
patis, terrasses o similars, excepte si tenen lliure 
accés a l’interior de l’habitatge. Procura sempre 
que l’animal tingui aigua neta, que l’espai estigui net 
i evitar molèsties amb les miccions.

Benestar

Si has de deixar l’animal dins del vehicle estacionat, 
procurar situar el vehicle sempre a l’ombra i no 
més de 20 minuts.

Els animals necessiten companyia, no els deixis 
sols en el domicili sense atenció més de 2 dies 
seguits. 

Els gossos necessiten moure’s, no els deixis lligats 
en un lloc fix més de 2 hores i,  en el cas de cadells, 
més d’1 hora.

Està prohibit maltractar, abandonar o agredir 
els animals, així com sotmetre’ls a pràctiques que 
puguin produir-los patiments o danys físics o 
psicològics.

Es manté la prohibició de circs amb animals 
salvatges a la ciutat.

Porta l’animal lligat amb un arnés o collar i corret-
ja, per evitar que es pugui perdre. Si és considerat 
animal perillós, ha de portar un morrió i has de dis-
posar de la llicència corresponent.

Recull els excrements del teu gos i evita les 
miccions a les façanes i al mobiliari urbà.

Pel benestar dels infants, evita la presència 
d’animals en les àrees i zones de joc infantil.

No està permès alimentar animals a la via 
pública, excepte autorització expressa de 
l’Ajuntament.

Incomplir l’ordenança  
pot  comportar una sanció.

Adopta’m

El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics Terrassa 
(CAAD) acull gossos, gats i fures abandonats o 
perduts i els proporciona una adequada atenció 
veterinària i sanitària. 

Has perdut el teu animal? Pots posar-te en 
contacte amb el CAAD o consultar el seu web.  
Als animals que no són recuperats pel seu pro-
pietari se’ls busca una nova llar mitjançant els 
programes d’adopció. 

Vols adoptar un gos, un gat o una fura? 
Consulta el web:  www.adoptam.terrassa.cat

Has trobat un animal al carrer, a Terrassa? 
Truca al CAAD: 93 7275059 o 93 7276841 o 092 
(fora de l’horari del CAAD.)


