CARTA DE SERVEIS
SERVEI ALS ANIMALS DE COMPANYIA
Presentació
Martorell te una població estimada de 2127 gossos i 854 gats que disposen de microxip, segons dades del
cens AIAC 2017.
A banda d’aquests animals anomenats de companyia també convivim amb d’altres animals com coloms,
tórtores, cotorres, gats de carrer i d’altres mes petits però que també necessiten mesures de gestió i
control com els mosquits.

Què fem ?
Treballem per mantenir la convivència entre els animals de la ciutat domèstics o salvatges i els ciutadans.

Què oferim ?













Manteniment del cens municipal d’animals de companyia.
Tramitació de la llicència per la conducció de gossos potencialment perillosos.
Gestió de la recollida i recuperació d’animals perduts a la via pública.
Assessorament en l’adopció d’animals de companyia
Inspeccions de nuclis zoològics.
Mediació en els conflictes entre propietaris d’animals i veïns afectats.
Tramitació d’expedients informatius o sancionadors a l’OM de protecció tinença i convivència
d’animals.
Realització d’activitats amb les escoles de tinença responsable d’animals de companyia.
Seguiment del programa de colònies controlades de gats.
Actuacions de control de les poblacions de coloms i tórtores.
Petició i seguiment dels tractaments efectuats pel servei de control de mosquits del consell comarcal i
tramitació d’incidències.
Retirada de ruscs d’abelles o vespes a la via pública o en edificis municipals.
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A qui ens adrecem ?
Als propietaris d’animals de companyia i als veïns de Martorell en general.

El nostre compromís
 Introduir les dades al cens municipal d’animals de companyia en un termini inferior a tres dies quan es
sol·licita des del Registre General de l’Ajuntament.
 Recollir setmanalment els fulls d’inscripció al cens que es dipositen en les consultes veterinàries de
Martorell,
 Introduir el mateix dia les peticions d’inclusió a l’ANICOM quan arriben directament de la Generalitat
 Respondre a les queixes i suggeriments que es formulin a través d’instància via registre general o
electrònic en un termini màxim de 15 dies hàbils.
 Recollir els animals abandonats o perduts de la via pública en un termini inferior a 2h en horari diurn i
3h en nocturn i/o festiu.
 Retirar els rusc d’abelles o vespes que puguin ser un perill per als vianants en un termini inferior a 2h.

Contacte
Àrea de Territori i Sostenibilitat:
C/ Mur, 61, Planta -2.

Per correu electrònic a: mediambient@martorell.cat

Compliment dels compromisos
A partir de l’any 2018 s’aniran informant, trimestralment, els resultats obtinguts a partir dels indicadors
implementats.
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