SOBRE LA TINENÇA RESPONSABLE
Si has decidit conviure amb un animal de companyia, cal que coneguis quins són els
teus deures i obligacions com a propietari.

Obligacions i deures
1. L’has de tenir indentificat:
-

Portar-lo al veterinari per posar-li el microxip.
Censar-lo al teu Ajuntament
Posar-li en el collar una xapa identificativa amb el seu nom i un número de telèfon al que
puguin trucar si es perd.

2. L’has d’educar per una convivència cívica amb el seu entorn:
-

No deixar que vagi sense corretja.
No deixar que begui de fonts públiques.
Recollir els excrements.
No deixar que entri als parcs infantils destinats per als nens.
No portar-lo a la platja durant els mesos d’estiu.
Portar-lo amb morrió si es considera de raça potencialment perillosa (hauras de dur
sempre a sobre la llicència que te’n autoritza per a la seva tinença).
No deixar que udoli a la nit i molesti els veïns.

3. Has de garantir la seva salut i el seu benestar:
Atencions veterinàries, dieta equilibrada, exercici físic, aixopluc i mantenir net el seu espai
de descans. Això suposa unes despeses econòmiques que hauré de tenir en compte abans
de prendre aquesta decisió.

4. Controlar la seva reproducció
Si no desitjo tenir més animals i vull prevenir l’abandonament l’he d’esterilitzar.

I també la nostra Alegria
1. En la nostra mascota trobem un amic incondicional que ens escolta i ens estima en tot moment.
2. Ens motiva a sortir al carrer i fer exercici.
3. Ens ajuda a ser més responsables i a comprendre què cuidar d’un ser viu no és cosa de jocs.

Si vetllem per cumplir amb els nostres deures i obligacions com propietaris responsables
ajudarem a que els nostres animals siguin tambe respectats per la resta de ciutadans

Jo tinc
un amo
responsable!

Jo també!
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