PROTECCIÓ D’ANIMALS
Presentació
Desenvolupar les actuacions relatives a la protecció dels animals, especialment els animals de
companyia, tenint especial cura per garantir la tinença responsable; la convivència entre
persones i animals i foment de l’adopció, també l’establiment i manteniment de colònies
controlades de gats de carrer seguint el protocol de captura, esterilització i retorn dels animals
al punt d’origen, integrant-los adequadament a la realitat urbana.

La nostra missió
Es dur a terme actuacions per tal de gestionar el risc per a la salut derivat dels animals de
companyia i contribuir també a millorar la convivència ciutadana, protegir la salut pública i el
benestar dels animals.

Serveis que prestem
1. Vigilància i control de la normativa referent a la Protecció d’animals.
2. Inscripció al registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos.
3. Gestió d’animals de companyia perduts i abandonats.
4. Gestió de colònies de gats de carrer.

Per a qui els fem
Qualsevol ciutadà/ana.

Els nostres compromisos
1. Realització de dues campanyes anuals relatives a la tinença responsable d’animals de
companyia.
2. Complementació efectiva amb recollida i trasllat del 80% de les comunicacions
d’animals abandonats i/o perduts a la via pública.

Contacte
Servei de Salut
Carrer Cobalt 57-59, 2ª Planta
Telf.93 4032916
E-mail: proteccioanimals@l-h.cat

Horari: Dilluns a divendres: 8:30-14 h

Tràmits i informació:
- Presencialment o telefònicament a les oficines del Servei de Salut.
- Web municipal.
- Telèfon d’incidències de Convivència i Civisme 934029444.
- Mitjançant Registre electrònic. On fer-ho:
o Oficina d’Atenció Ciutadana
o Regidoria Districte I
o Regidoria Districte II
o Regidoria Districte III
o Regidoria Districte IV-V
o Regidoria Districte VI
o Regidoria Sanfeliu

Compliment dels compromisos
Indicadors d’avaluació
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