
Servei de recollida
d'animals abandonats

Els propietaris que es vulguin des¬
fer d'animals, estan obligats a entre-
gar-los al servei municipal encarre¬
gat de recollir-los o a una societat
protectora, i a abonar les correspo¬
nents taxes.

Per a aquesta funció l'Ajuntament
d'Algaida té contractat un servei de
recollida d'animals abandonats amb
la Fundació Natura Parc.

Si voleu denunciar l'aparició d'un
animal abandonat podeu telefonar a
la Policia Local d'Algaida (639681170).

Es considera que un animal es
troba abandonat quan no dugui cap
identificació del seu origen o del seu
propietari i no vagi acompanyat de
cap persona, i ningú hagi denunciat
la seva desaparició dins del termini
de cinc dies.

En aquest supòsit l'Ajuntament es
farà càrrec de l'animal, directa o in¬
directament, i el retindrà fins a la re¬

cuperació, cessió o sacrifici. El termini
per a la recuperació d'un animal serà
de 15 dies si no està identificat, a par¬
tir de la seva recollida.

Si l'animal du identificació, es co¬
municarà al propietari i aquest tindrà
un termini de 8 dies per recuperar-lo
mitjançant l'abonament de les despe¬

ses que hagi originat i presentant la
cartilla sanitària a l'Ajuntament d'Al¬
gaida. Transcorregut aquest temps o
si no s'abonen les despeses, l'animal
es considerarà abandonat.

^^L'Ajuntament d'Algaida té
contractat el servei de recollida

d'animals abandonats amb
la Fundació Natura Parc.

Els centres de recollida, una ve¬

gada transcorregut el termini legal
per a la recuperació de l'animal, el
donaran en adopció o procediran al
seu sacrifici eutanàsic, si ningú ha
apadrinat l'animal.

Adreces d'interès
Son Reus (Ajuntament de Palma):
Web: http://csmpa.pcdmademallorca.es
Telèfon: 971 43 86 95

Fundació Natura Parc:
Web: http://www.naturaparc.net
Telèfon: 971 14 40 78

Consultori Veterinari d'Algaida:
Web: http://www.vetetinaris-montairi.com
Telèfon: 971 66 59 22

Col·legi de Veterinaris de les Balears:
Web: http://www.covih.org
Telèfon: 971 71 30 49

Policia Local Algaida:
Web: http://www.ajalgaida.net
Telèfon: 639 681 170
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Tinença d'animais a Pentorn humà
Els animals domèstics tenen un elevat valor per tot un gran nombre de persones. Ens

proporcionen, sens dubte, importants satisfaccions tant en els aspectes esportius o en
els d'esbarjo com en els de vigilància o en els de companyia.

Conscients de la importància que els animals que conviuen a l'entorn humà tenen
per a la nostra societat, l'Ajuntament d'Algaida ha posat en marxa una campanya
informativa sobre les obligacions dels propietaris dels animals de companyia. Bàsi¬
cament consisteix en fer-vos arribar informació sobre la campanya d'implantació de
mircroxips, les disposicions legals sobre la tinença d'animals perillosos i la circulació
per les vies públiques i sobre el servei municipal de recollida d'animals abandonats.

Francesc Miralles Mascaró
BATLE D'ALGAIDA

Campanya per implantar
ei microxip identifícador
als cans

D'acord amb el que estableix la nor¬
mativa vigent, és obligatori que tots
els cans estiguin degudament identi¬
ficats amb un microxip.

L'Ajuntament d'Algaida vol facili¬
tar i promocionar la instal·lació del
microxip, i és per això, que conjunta¬
ment amb el CONSULTORI VETERINA¬
RI D'ALGAIDA (C/ del Rei, 5 d'Algaida)
i el Col·legi de Veterinaris de les Illes

Balears, volem impulsar una campa¬
nya de microxipatge dels cans.

Amb aquesta finalitat, de dimecres
10 de novembre a divendres 10 de de¬

sembre, el Consultori veterinari d'Al¬
gaida instal·larà el microxip als cans
propietat de les persones empadrona¬
des al municipi d'Algaida amb un des¬
compte aproximat del 35% sobre els
38,00 € del preu normal del servei.

Per tant, el preu de la implantació
del microxip identificatiu als cans,
durant el període esmentat abans,
serà de 25,00 € i rebran com a obsequi



una pipeta antiparasitària Frontline.
A més a més, les persones propietàries
de cans queja tenguin el xip d'identi¬
ficació instal·lat, podran revisar-ne el
funcionament o actualitzar les dades
gratuïtament i rebran, també, una

pipeta com a obsequi.
Podeu demanar cita per microxipar

els vostres cans directament al Con¬
sultori Veterinari o cridant al telèfon
971 66 59 22.

CAMPANYA DE MICROXIPATCE

LLOC: Consultori veterinari d'Algai¬
da (C/ del Rei, 6). Tel.: 97166 59 22

DURADA: De dia 10 de novembre a

dia 10 de desembre.

PREU FINAL de la implantació del
xip: 25,00 € amb descompte inclòs i
obsequi d'una pipeta antiparasità¬
ria Frontline.

REVISIÓ DEL XIP ja implantat o
actualització de dades: Gratuïta
amb obsequi d'una pipeta antipa¬
rasitària Frontline.

FrontlineCòmbó
flpronil (Sl-metoDBiü^j[^

Llicència d'animals
perillosos

Els propietaris o posseïdors de
cans potencialment perillosos estan
obligats a sol·licitar a l'Ajuntament
d'Algaida la llicència per poder tenir
aquests animals i a proveir-se de la
corresponent targeta sanitària cani¬
na quan l'animal compleixi els tres
mesos d'edat.

Amb caràcter genèric, es conside¬
ren animals potencialment perillosos,
i es requerirà per tant l'obtenció de
l'oportuna llicència, tots els cans que
amb independència de la seva agressi¬
vitat pertanyen a espècies o races que
tinguin capacitat de causar lesions a
les persones o a altres animals i danys
a les coses.

^f/5 propietaris de cans

potencialment perillosos estan
obligats a sol·licitar la llicència

perpoder tenir aquests animals
ia proveir-se de la corresponent

targeta sanitària canina.

En concret, tendrán la consideració
de cans potencialment perillosos:

a) Els que pertanyin a les races indi¬
cades a continuació i als seus encreua¬

ments: Pit Bull Terrier, Staffordshire
Bull Terrier, American Staffodshire-
Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino,
Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu.

b) En general, els cans que tenguin,
entre moltes altres característiques,
una musculatura forta, un aspecte po¬
derós i robust, la configuració atlèti¬
ca, el cap voluminós amb crani ample
i gros i galtes musculoses i bombades i
les mandíbules grosses i fortes. (Per a
una informació detallada sobre les ca¬

racterístiques físiques dels cans peri¬
llosos podeu consultar la Llei 50/1999,
de 23 de desembre).

Així mateix, seran considerats cans

potencialment perillosos aquells ani¬
mals de l'espède canina que manifes¬

tin un caràcter marcadament agressiu
o que hagin protagonitzat agressions
a persones o a altres animals.

Circulació d'animals per
les vies públiques

Queda prohibida la circulació per
les vies públiques d'aquells cans que
no vagin acompanyats i conduïts
mitjançant cadena, corretja o cordó
resistent.

Així mateix, hauran d'anar pro¬
veïts de morrió quan el tempera¬
ment de l'animal ho aconselli, i sota
la responsabilitat de l'amo, així com

quan estigui considerat com animal
potencialment perillós per la Llei
50/1999, de 23 de desembre.

Els cans sempre hauran de dur
collar, i anar identificats mitjançant
un mètode reconegut oficialment
(microxip).

En el supòsit que no es compleixi
aquesta disposició, es podrà sancio¬
nar al propietari de l'animal.

Deposicions dels cans als
llocs públics

Les persones que menin cans o al¬
tres animals hauran d'impedir que
aquests depositin les dejeccions a les
voravies, als passejos, als jardins i,
en general, a qualsevol lloc destinat
al trànsit de vianants.

D'acord amb la Llei 1/1992 de la
CAIB, queda prohibit deixar deposi¬
cions fecals dels cans a les vies pú¬
bliques i els propietaris dels animals

són responsables de l'eliminació
d'aquestes deposicions.

^^Les persones que menin cans o
altres animals hauran d'impedir

que depositin les dejeccions a
les voravies, als passejos, als

jardins i a qualsevol altre lloc
destinat al trànsit de vianants.

Les deposicions recollides es col-
locaran de forma higiènicament
acceptable en bosses de fems domi¬
ciliàries o en contenidors de fems.
L'Ajuntament, en la mesura de les
seves possibilitats, instal·larà conte¬
nidors adients per aquesta finalitat
devora els edificis i dependències
municipals.

En el cas que s'infringesqui aques¬
ta norma, els agents de l'autoritat
municipal podran requerir el propi¬
etari o la persona que meni el ca per¬
què retiri les deposicions de l'animal.
Si no fossin ateses en el seu requeri¬
ment, podran imposar la sanció per¬
tinent.


