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Campanya per registrar l’ADN del teu gos

L’Ajuntament inicia una campanya de recollida de mostres 
genètiques dels vostres gossos i d’incentivació per xipar-los 
i censar-los. La identificació genètica permet identificar amb 
noms i cognoms els responsables dels excrements abando-
nats, per tal de fomentar les obligacions dels propietaris de 
gossos.

La identificació de les caques que es trobin al carrer 
es durà a terme mitjançant el sistema Can-ID, que és el 
sistema d’identificació genètica de mostres canines de 
Vetgenomics per reduir la problemàtica de:

 ᤱLes deposicions canines a la via pública.
 ᤱLa impossibilitat d’identificar gossos robats o
abandonats als quals s’ha arrencat el xip 
físic.
 ᤱA diferència del xip físic, que es pot arribar 
a extreure de l’animal, la identificació genètica 
és permanent i no es pot alterar. A més, es 
pot realitzar la identificació de l’animal a partir 
de qualsevol mostra biològica (femta, orina, 
pèls, sang, etc.).

A partir de l’any 2023 serà obligatori censar 
els gossos amb xip i genèticament. 

L’incompliment d’aquesta obligació pot ser san-
cionat amb multes de 300 a 1.500 euros.

Gràcies al registre genètic:
 ᤱS’incentiva la responsabilitat de la tinença dels animals amb la higiene, la salut pública i la 
seguretat de les persones i els béns.

 ᤱEs fomenta la participació ciutadana en la defensa dels animals i la 
preservació de la salut de mascotes i ciutadania.

 ᤱEs garanteix la protecció i la convivència entre els gossos i la ciutadania.

 ᤱEs facilita la localització de l’animal en cas de pèrdua o robatori.

La campanya per registrar l’ADN s’iniciarà 
l’últim trimestre del 2022 i finalitzarà el 1r 
trimestre del 2023.

Aquesta campanya serà gratuïta per a les 
primeres persones que registrin les mostres 
genètiques del seu gos.



UNA TINENÇA I CONDUCTA CÍVICA I RESPONSABLE

Quines són les obligacions i deures per garantir la protecció
i benestar de l’animal?

Proporcionar-los l’alimentació, 
aigua i atenció veterinària bàsica 
adients.

Mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, 
de benestar i de seguretat adequades a la seva 
espècie i raça.

Tenir-los censats i xipats.

Tot animal de companyia té el dret de rebre, i la 
persona propietària té el deure d’oferir-li, les aten-
cions sanitàries i els controls veterinaris necessaris 
per mantenir un bon estat de salut i evitar la trans-
missió de malalties a persones o altres animals.

Les persones propietàries o 
posseïdores tindran cura en tot cas 
que aquests animals no molestin el 
veïnat, ni tan sols en la seva presència.

Es prohibeix deixar sols en patis, terrasses i bal-
cons els gossos que, per la seva condició especial o 
caràcter irritable, es manifestin amb lladrucs 
insistents, encara que sigui en hores diürnes.

Facilitar allotjament d’acord amb les 
característiques de la seva espècie.

Aplicar les mesures sanitàries preventives, 
incloses les vacunacions reglamentàries.



Quines són les responsabilitats de les persones propietàries
envers l’animal i l’entorn on viu?

Portar l’animal identificat quan sigui a la via pública 
amb una placa identificadora al collar on posi el 
nom de l’animal i les dades de la persona que n’és 
posseïdora o propietària.

Portar l’animal lligat amb la corretja juntament amb 
el collar i acompanyat del seu propietari o posseïdor.

Posar el morrió als animals que així ho estableixi 
l’ordenament sectorial d’aplicació i contractar una 
assegurança si es tracta d’un gos de raça 
considerada perillosa.

Els animals hauran de tenir la documentació 
sanitària corresponent, en la qual s’han d’especificar 
les vacunes i els tractaments que se’ls hagin aplicat.

Adoptar les mesures necessàries perquè la 
tranquil·litat del veïnat no sigui alterada pel 
comportament dels seus animals.

Inscriure l’animal al cens municipal en el termini 
màxim de trenta dies a partir de la data de naixement, 
adquisició o canvi de residència de l’animal.

Retirar els excrements de la via pública i esbandir 
els orins amb aigua.

Els amos i mestresses dels animals són 
responsables dels danys, els perjudicis i les molès-
ties que els seus animals ocasionin a altres persones, 
a altres animals, a les vies i als espais públics.

En cas de desaparició de l’animal, comunicar-la a 
l’Ajuntament en un termini de quaranta-vuit hores.



Pipicans i zones per a gossos i colònies de gats controlades

QUINS COMPORTAMENTS PODEN 
COMPORTAR SANCIONS?

 µ Deixar els excrements dels gossos a les vies 
públiques, i especialment als parcs infantils i 
les zones d’esbarjo.

 µ Permetre que els animals orinin als parcs 
infantils, les zones d’esbarjo i les façanes 
d’edificis. 

 µ No tenir el gos inscrit al registre o cens 
d’animals de companyia.

 µ Donar aliment als animals a la via pública.

 µ Permetre que la tinença d’un animal ocasioni 
desperfectes a la via pública.

 µ Rentar animals a la via pública, parcs, solars 
o altres espais, incloses les vies urbanes.

Sabies que...
 ᤱAl llarg del 2022 s’han
recollit 29 gossos i 
8 gats abandonats o 
perduts a Arenys de 
Munt.

 ᤱ 21 gossos i 1 gat han   
 estat recuperats pels seus

 propietaris.

 ᤱ2 gats han estat adoptats.

 ᤱ11 gossos no tenien microxip.

 ᤱAl registre de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt hi ha 848 gossos censats però 
s’estima que en realitat són 1.000 els gossos 
que viuen al poble.

 ᤱLes colònies de gats controlades són 
alimentades per alimentadores acreditades amb 
un carnet proporcionat per l’Ajuntament i només 
aquestes persones estan autoritzades a donar 
menjar als gats. 

 ᤱEl fet de tenir colònies de gats controlades fa
que minimitzem l’efecte en la biodiversitat.

1 - Pipicà de Can Globus/Ca l’Espàrrec
2 - Pipicà de Can Jalpí, darrere de la Central

Pipicans Colònies de gats controlades 

3 - Pàrquing i rial Bellsolell
4 - Creu Roja – Banc d’Aliments
5 - Polígon industrial Torrent d’en Puig
6 - Escola Sobirans
7 - Pavelló poliesportiu Torrent d’en Terra


