
NOVA CAMPANYA
d'identificació GRATUÏTA 
dels gossos per ADN

del 15 de març
al 31 de juliol
de 2023

P a r e t s  d e l  V a l l è s

Objectiu: 
eliminació dels excrements de l'espai public,
foment del civisme i actualització del cens

Quines sancions es poden imposar si no es 
compleix la normativa?

Els articles 115 i 116 de l’Ordenança de convivència ciutadana 

estableixen les diferents tipologies d’infraccions i els 

corresponents imports econòmics:

Infraccions des de 100 € fins a 400 €

No dur identificats els gossos d'acord amb la normativa vigent.

No recollir les defecacions dels animals dels espais públics 

(carrers, parcs, jardins...)

No comunicar, per part de la persona propietària, la desaparició 

d'un animal de companyia.

Infraccions des de 401 € fins a 2.000 €

Maltractar o agredir físicament els animals.

Infraccions des de 2.001 € fins a 20.000 €

Abandonament dels animals.

En cas de pèrdua del meu gos, amb qui he de 
contactar?
Policia Local: 93 573 73 00

OAC: 93 573 588 88

Associació Protectora d'Animals de Parets - Peluts:

664 127 247 / protectoraanimalsparets@gmail.com

On puc accedir a més informació sobre la 
campanya?

Al web municipal www.parets.cat



Anar a un dels quatre veterinaris designats per 
efectuar l'extracció de sang i obtenir la identificació 
genètica de l’animal (ADN) :
ANICURA LAURO CENTRE VETERINARI 
C/ Fra Francesc d’Eiximenis 2, Parets del Vallès
CLÍNICA VETERINÀRIA L'ALCA 
C/ Conestable de Portugal 5, Parets del Vallès
VETERINARIS PARETS 
C/ Llibertat 21, Parets del Vallès
BASTET CLÍNICA VETERINÀRIA 
Av. Lluís Companys 27, Parets del Vallès

Presentar una instància a les oficines municipals o 
descarregar la sol·licitud del web parets.cat, sol·licitant 
la inscripció al cens municipal dins del termini de la 
campanya gratuïta, indicant la data de la extracció i 
adjuntant la documentació següent:

Document que certifiqui l'extracció de sang.
Acreditació d'identificació de l'animal amb microxip.
Cartilla sanitària de l’animal en vigor.
Llicència municipal de gossos potencialment perillosos 
(si escau).
NIF de la persona propietària.
Amb aquesta tramitació es lliurarà la placa identificativa 
del gos.

La placa identificativa incorpora un codi QR amb les 
dades del gos i només el número de telèfon del 
propietari, complint així la llei de protecció de dades. 
És obligatori posar la placa al gos.

Permet identificar l'animal en tot moment. 

La localització de l'excrement a l'espai públic permet 
identificar el gos i sancionar el propietari, si escau. 

Què he de fer si tinc un gos 
i vull censar-lo?

Quins avantatges aporta la 
identificació amb l'ADN? 

En el cas dels gossos considerats potencialment 
perillosos caldrà l’obtenció de la corresponent documen-
tació i llicència municipal (50 €). 

                  Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
       Certificat d'antecedents penals (el tramita   
       l'Ajuntament).
            Certificat de no haver estat sancionat per       
        infraccions greus o molt greus emès pel Departament 
de Medi Ambient o declaració jurada de l'interessat de no 
haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil
(cobertura no inferior a 150.000 €) i la identificació de 
l'animal a la pòlissa (caldrà portar anualment una còpia de 
renovació de la pòlissa).
Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa

    Els objectius de la campanya 
són:

Eliminar totalment els excrements de gossos a 
l'espai públic.

Fomentar el civisme.

Actualitzar el cens


