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Drets i deures dels propietaris
d’animals de companyia
En un campanya informativa conjunta entre l’Ajuntament i el Col·legi de Veterinaris
L’Ajuntament i el Col·legi
de Veterinaris de Barcelona van signar un con-

L’apunt

veni per millorar el control sobre els animals
de companyia. Segons
aquest acord, les clíniques especialitzades
en animals de la ciutat
censaran sense cap cost
per als propietaris, les
seves mascotes.
D’altra banda, els veterinaris podran instar
els propietaris a col·locar
en gossos i gats un xip
intramuscular perquè
l’animal pugui estar
sempre localitzat en cas
de pèrdua. També estan
facultats per aplicar l’eutanàsia als animals que
ho necessitin.
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L’Ajuntament, en col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris, ha editat un díptic
explicant els drets i els deures dels propietaris d’animals domèstics. Aquesta és
una acció més del programa L’Hospitalet pel civisme
que persegueix millorar la
qualitat de vida de la ciutadania. Aquesta documentació estarà a disposició dels
usuaris als consultoris dels
veterinaris.
A la informació s’explica que
si es té un gos, cal fer-li la targeta sanitària, un calendari de vacunes i col·locar-li un xip d’identificació que és obligatori per
llei. Tots aquests documents els
proporciona el veterinari. També
es recorda que, per anar pel carrer, el gos ha d’anar sempre lligat
amb corretja i collaret, i amb la
seva placa i número d’identificació col·locats de forma ben
visible.
Al díptic figura la llista de les
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Pel carrer, els gossos han d’anar lligats amb una corretja

18 clíniques i consultoris veterinaris que hi ha a la ciutat, així
com la ubicació dels vàter de
gossos i papereres Sanecan repartides per la ciutat.

Es recorda també als propietaris dels animals domèstics i,
especialment, als dels gossos,
el calendari de vacunes i la seva
periodicitat. Finalment es donen

alguns consells i informacions
d’interès com ara la legislació
vigent en matèria d’animals domèstics i on dirigir-se si es vol
adoptar un gos. # PILAR GONZALO

