FORMULARI REFERÈNCIA
Clínica:
Veterinari:
DADES PROPIETARI

DADES MASCOTA

Nom:

Nom:

Tf:

Raça:

Mail:

Edad:

Sexe:

Motiu Consulta

Aparició símptomes

Tractaments aplicats

Tractament actual

Anàlisis i tests
realitzats
Patologies oculars
anteriors
Al·lèrgies

Malalties sistèmiques i
tractaments
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Pes:

INSTITUTO VETERINARIO OFTALMOLÓGICO
C/ Sant Elies, 36 Baixos 2ª
08006. Barcelona

• METRO: L5 Parada Fontana (1.200 m.)
• FERROCARRILS GENERALITAT: Parades Pl. Molina (300 m), Sant Gervasi (350 m) i
Muntaner (400 m)
• AUTOBÚS: línies V15 (Parada Balmes-Copèrnic, 300m), V13 (Via Augusta-Muntaner,
250 m)
Normativa actual referent a animals de companyia a Transport públic:
A TMB:
Els únics animals autoritzats a accedir a l’AUTOBUS són els gossos pigall i els que acompanyen els empleats de seguretat o
aquells animals domèstics que siguin transportats en receptacles preparats convenientment perquè no puguin embrutar ni
incomodar a la resta d’usuaris.
Es permet l’accès de gossos de companyia al METRO tots les dies feiners, excepte de 7.00 a 9.30hores i de 17.00 a
19.00hores. Dissabtes i festius, sense limitació horària.
Els gossos hauran de portar morrió i hauran d’anar lligats amb una corretja no extensible i de menys de 50cm de llarg. Han
d’estar identificats amb xip i inscrits al registre censal municipal
A FGC:
Es pot viatjar amb animals domèstics, gratuïtament. En accedir a les dependències d'FGC, els gossos han d'anar lligats amb
una corretja i han de dur morrió. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies. En cap cas poden ocupar seient.
llevat dels gossos pigall,. Els dies feiners no s’admet el transport de gossos entre les 7h i les 9:30h i entre les 17h i les 19h.
Els gossos considerats potencialment perillosos per la llei, no podran ser conduïts per menors de 16 anys.
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