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Àrea de Territori i Espai Urbà   
Regidoria d’Espai Urbà i Medi Ambient 
Servei de Medi Ambient 

ANIMALS I COVID 
 
CURA DELS NOSTRES ANIMALS.  
La nova situació davant la declaració de l’estat d’alarma per la contenció de la 
propagació del COVID ( publicat al RD 926/2020, de 25 d’octubre), limita els 
desplaçaments en horari nocturn.  
 

No obstant, permet circular per donar atenció veterinària d’urgència.  
L’art. 5è, apartat 1, es recull entre d’altres activitats l’assistència a centres d’atenció 
veterinari per motius d’urgència.  
 

L’assistència sanitària als nostres animals de companyia queda garantida.  
A Catalunya la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, limita l’horari de 
circulació de 22-6h. i també permet circular amb els nostres animals de companyia en 
aquestes condicions:  
“Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de 
manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.” 
 

PASSEJAR AMB EL NOSTRE ANIMAL  
 

Pel que fa a la prevenció del COVID en relació als nostres animals el Col·legi Oficial de 
Veterinaris de Barcelona (COVB),  fa les següents consideracions:  
 

- En principi, ni gossos ni gats s’infecten ni transmeten el SARS-Co-V-2. Tampoc 
es creu que els animals domèstics puguin actuar de transportadors passius del 
virus; al menys d’una forma rellevant. No es pot descartar al 100%, però es 
consideraria un fenomen rar. 
 

- Cada cuidador haurà de sortir a passejar amb les mesures habituals de 
protecció que consideri necessària per la seva persona. 
 

- En tornar de passeig amb el vostre animals de companyia, el més recomanable 
des del punt de vista de facilitat i innocuïtat seria fer servir aigua i sabó, rentant 
les potes a l’entrar a casa. Cal assecar les potes per no mullar el terra.  
 

- Com a desinfectant, el COVB recomana és fer servir lleixiu a 1:50. Posar una  
safata de plàstic a l’entrada de casa amb lleixiu al 1:50 (20ml de lleixiu corrent 
en 1 litre d’aigua). Quan el gos arribi, que submergeixi les 4 potes en aquesta 
solució, que és viricida. No és irritant i elimina el virus al 100%. Compte, perquè  
queda mullat i  taca la roba. 
 

- També seria aconsellable, per augmentar més la prevenció, la neteja de la cara 
i la cua, amb productes habituals de la higiene animal. 
 

COLÒNIES DE GATS DE CARRER 
 

Pel que fa a les colònies de gats, es pot seguir alimentant normalment entre les 6  i les 
22h.  
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