Què haig de fer si tinc un gos potencialment perillós?
Tots els gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment en el municipi
hauran d’estar censats en el registre municipal d’animals de companyia i el seu propietari
disposar de la corresponent llicència administrativa emesa per aquest Ajuntament.
Abans d’adquirir un gos potencialment perillós us recomanem de llegir atentament
l’ordenança municipal de protecció dels animals i reguladora de la seva tinença Títol VI
Gossos potencialment perillosos.

Puc cremar restes vegetals?
S’ha de demanar permís en època de baix risc d’incendi als serveis tècnics de
l’Ajuntament, telèfon 93 683 36 05, per tal d’obtenir el permís per fer la crema de restes
vegetals a cel obert. L’Ajuntament donarà el permís sempre que no hi hagi ordres
contràries dels organismes competents superiors (DAAM, ...). Tampoc no es podrà
donar llicència durant l’època estival del 14 de març al 16 d’octubre.

Tinc andròmines i/o brossa vegetal a casa que no puc portar a la
deixalleria. Què puc fer?
Podeu trucar al telèfon 902 636 706 i faran la recollida a la porta de casa vostra. Abans
de treure les andròmines, s’ha de trucar i concertar el dia de recollida.

Tinc una palmera afectada pel morrut que s’ha de talar. Què puc fer?
Mai taleu la palmera i la deixeu al carrer, això faria que el morrut s’escampés per tot
Vallirana.
Si l’heu de talar i llençar, truqueu al telèfon 902 636 706. Us comentaran com l’heu de
deixar i quin dia passaran a recollir‐la.

Horari de la Deixalleria
Dilluns i festius TANCAT
De dimarts a dissabte
de 16.00 a 19.45 hores.
Divendres, dissabte i diumenge de
10.00 a 13.45 hores.

És obligatori tenir censat un animal de
companyia?
Els animals de companyia són els gossos, gats i fures. És
obligatori donar‐los d’alta al registre de l’Ajuntament.

