L'Ajuntament de Salou realitza aquesta
campanya de conscienciació ciutadana
de protecció i defensa dels animals i té
com a objectiu millorar la convivència
entre les persones i els animals de
companyia, amb la finalitat de reduir al
màxim les molèsties i perills que es
puguin ocasionar dins el terme municipal
de Salou.

CAMPANYA CÍVICA DE RECOLLIDA
D’EXCREMENTS

La teva col·laboració és
imprescindible per l'èxit d'aquesta
campanya que a més posarà de
manifest la teva estimació cap als
animals i la teva responsabilitat cívica
com a ciutadà.
La regidora de Benestar Animal.
És obligatori recollir els excrements dels gossos segons
l’Ordenança Cívica, sota sanció de 100 a 400 €

Ell la recolliria. Ajuda’l!

LES TEVES RESPONSABILITATS

TUS RESPONSABILIDADES

POSA-LI EL MICROXIP

PONLE EL MICROCHIP

 El teu veterinari t’informarà.
 És fàcil, indolor i és per a tota la vida.
 El microxip porta un número personal irrepetible que
relaciona les dades de l’animal amb les del seu
propietari.
 Si perds el teu gos al municipi: truca a la Policia Local
al telèfon 977 30 92 12

CENSA’L
 En el termini de 3 mesos des del naixement i/o
adquisició de l’animal.
 En el termini de 30 dies per comunicar modificacions:
canvi de titularitat, residència, defunció…

PENJA-LI LA XAPA
 Un cop censat l’animal l’Ajuntament et farà a mans
una placa identificativa de l’animal amb el número de
registre del cens, el seu nom i un telèfon de contacte.
Aquesta xapa l’haurà de portar de forma visible.

 Tu veterinario te informará.
 Es fácil, indoloro y es para toda la vida.
 El microchip lleva un número personal irrepetible que
relaciona los datos del animal y del propietario.
 Si pierdes a tu perro en el municipio: llama a la Policía
Local al teléfono 977 30 92 12

CÉNSALO
 En el plazo de 3 meses desde su nacimiento i/o
adquisición del animal.
 En el plazo de 30 días para comunicar modificaciones:
cambio de titularidad, residencia, defunción…

CUÉLGALE LA CHAPA
 Una vez censado el animal, el Ayuntamiento te
entregará una placa identificativa del animal con el
número de registro del censo, su nombre y un teléfono
de contacto. Esta chapa la deberá llevar de forma
visible.

