Si vosté compra un animal de companyia en un lloc de venda il·legal:

ES POSA EN PERILL LA SALUT DE L'ANIMAL I LA NOSTRA
No hi ha garanties, en qualsevol aspecte, del benestar dels animals.
Els animals de companyia s’han de vendre desparasitats i lliures de tota malaltia i amb el
certificat veterinari acreditatiu.

ES RENUNCIEN A TOTS ELS DRETS
Es renuncia a una informació adequada, veraç sobre l'animal i la seua tinença. A més, la
compra il·legal eximirà al venedor de responsabilitat davant malalties en incubació no
detectades en el moment de la venda.
La normativa vigent en protecció dels animals de companyia estableix un període de dies de
garantia mínima per si hi haguera lesions ocultes o malalties en incubació.

CINC RAONS PER A
REBUTJAR
LA VENDA IL·LEGAL

ES FOMENTA LA CRIA IL·LEGAL D'ANIMALS
Es fomenta la cria indiscriminada i el tràfic il·legal d'animals, sense garanties, i que
contribueixen al robatori d'animals per a la continuïtat en la cria.

D’ANIMALS DE COMPANYIA
ESTÀ COL·LABORANT AMB EL COMERÇ IL·LEGAL
S'està contribuint a la comissió d'activitats delictives que atempten contra la seguretat i la
convivència ciutadana.
En una informació sobre la compravenda d'animals de companyia cal tindre en compte
que es tracta d'éssers vius, per la qual cosa mai aplicarem els mateixos criteris que per a
un objecte.
Sempre hem de tindre clar abans de comprar un animal de companyia o els qui volen
conviure amb un animal de companyia deuen primer optar per l'adopció i acudir a un
Alberg d'una protectora d'animals o Alberg zoològic municipal

S'està afavorint les activitats dels qui viuen al marge de la llei, incomplint la norma de sanitat,
consum, ocupació de la via pública, de contribució a la hisenda pública, i que la seua acceptació
contribuiria a l'enriquiment il·lícit i a la concepció d'animals de companyia com a simples
objectes.

ESTÀ ACCEPTANT EL MALTRACTAMENT DELS ANIMALS I EL SEU ABANDÓ
Perquè els venedors poden desfer-se d'exemplars no desitjats, així com pels compradors si
l'animal no compleix amb les expectatives esperades.
Es fomenta amb això l'abandó i la creació i manteniment de xarxes il·legals de venda d'animals.

Consideració general

