
Censa els
teus animals
Campanya de Benestar

Animal de Sencelles

Femelles: l’esterilització ajuda a
prevenir les infeccions uterines i els
càncers de mama i de matriu (quists i
tumors ovàrics i mamaris). Elimina el zel
i desapareixen els embarassos
psicològics.
Mascles: prevé el càncer testicular
(quists, brucel·losi, tumors testiculars,
prostàtics i anals).

   Per al teu animal: perquè gaudirà de
millor salut física i psicològica i d’una vida
més llarga i sana:    

      De l'1 de juliol fins el 30 d'octubre els
veterinaris/es del municipi (Rubinca i
Mascotas) faran un preu especial per sanar
moixos i també per xipar tant cans com
moixos. 
   L’Ajuntament, a través dels Serveis
Socials, subvencionarem les
esterilitzacions i xipatges de les persones
amb poc recursos.

Ajudes fins octubre

       La identificació amb el microxip dels
animals de companyia i animals salvatges en
captivitat fomenta la tinença responsable,
evita les pèrdues i combat l'abandonament.
   Això és prioritari per alleugerir la tasca
d’associacions sencelleres com Quina
Animalada, que funcionen gràcies al
voluntariat i donacions de particulars,
cercant cases d’acollida per cans i moixos, i
també facilitant l’esterilització d’aquests últims
a les famílies que ho necessiten.
   A més, les voluntàries de Quina Animalada,
gestionen les dues colònies controlades de
l’Ajuntament, als punts d’aportació de
Sencelles i Biniali, amb el mètode ètic de
Captura Esterilització i Retorn (CER), fent un
control de natalitat regular, tenint cura d’ells i
alimentant-los.

Millorem el benestar animal

Millorant el benestar
animal, milloram el
benestar de tots/es
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      Cada any, els cans abandonats i
perduts i les colònies no controlades de
moixos ens costa més de 15.000€.
Per aturar aquesta dinàmica, que ens afecta
a tots/es, hem pres la determinació de fer ’un
Registre Censal d'Animals de Companyia. 
S’ha de presentar els passaports dels cans
o un certificat veterinari de l'alta al RIACIB
i de l'esterilització dels moixos. 
   Donam un marge d’un any per regular la
situació dels animals. A partir de l’1 de
novembre de 2023 el termini màxim serà
de tres mesos des de la data de naixement
de l’animal o des de l’adquisició. A més, en
un termini no superior a 15 dies, s’hauran
d’actualitzar les dades del cens (adreça,
telèfon, canvi de propietari, etc.) i donar-lo de
baixa en cas de defunció. 
   Hem de tenir en compte que si els moixos
casolans s’assilvestren, perquè no estan
sanats, prest es multipliquen i augmenten
els problemes pels veïnats/des (molesties
a cuines, patis i jardins, olors, renous…) i
pels moixos (malalties, bregues pel territori i
per la reproducció...). 
   Quan els moixos assilvestrats o ferals
estan sanats no atrauen als moixos casolans 

       L'Ajuntament de Sencelles vol esdevenir
un municipi sense maltractament animal
físic i psíquic.
   La creixent sensibilització i l’augment
d'animals de companyia al municipi ens
anima a fer aquesta campanya per vetllar pels
seus drets, per la bona convivència i pels
deures dels propietaris.
   Molts cans pateixen les conseqüències de
l'abandonament i els moixos sense sanar, les
conseqüències de l’assilvestrament (manca
de cures i d’aliment, procreació descontrolada,
malalties...). 
   Perquè les colònies de moixos no continuïn
augmentant, tant a zones urbanes com a fora
vila, els veïns i veïnes que tenen moixos o els
alimenten, han d’assumir la responsabilitat
del seu benestar, fent-se càrrec de la seva
sanació, xipatge i desparasitació.
   Amb la nova Ordenança de Benestar
Animal, aprobada al novembre de 2021,
regulam la tinença i la cria de cans i moixos
per particulars, amb la finalitat de millorar el
seu benestar.
   Entre altres coses l’ordenança contempla
que els propietaris/es han de dur sempre
bosses o embolcalls pels excrements i una
botella per la neteja de pixums,
preferentment d’aigua i vinagre o detergent
(mai amb lleixiu o 
amoníac). 

Censar i sanar

Evita l’abandonament dels cans i
l’assilvestrament dels moixos

a formar part de la colònia i augmenta la
seva qualitat de vida, perquè es redueixen
moltíssim les causes de contagis: baralles,
reproducció, parts i transmissió per part
dels cadells. 
   Un moix que no estigui sanat ni censat,
es considerarà un moix feral i a partir de
novembre de 2023, l’Ajuntament podrem
fer un control de les colònies de moixos
que proliferen tant als carrers, com als
camins i punts d’aportació del municipi què,
en el cas que donin positiu als tests
(leucèmia i immunodeficiència felina),
lamentablement, els sacrificarem. 

Ens beneficia a tots/es     
      Per als propietaris: per l’estalvi de
molèsties i diners en el futur.
   Per als cans i moixos: perquè ajudaràs a
evitar els embarassos no desitjats, que la
descendència tingui un futur incert i a
disminuir els abandonaments.
   Per a les entitats animalistes i
protectores: perquè ajudaràs a disminuir  
els sacrificis i l’entrada d’animals als 
       centres i persones d’acollida.
         Per al municipi: perquè la gestió dels
                abandonaments genera molta 
                              despesa pública i perquè 
                                fomentar el respecte
                               envers els éssers vius 
                                ens dignifica com a 
                                 persones.


