
ZONES D’ESBARJO 
PER A GOSSOS

A Manlleu disposem de dues zones 
d’esbarjo per a gossos:

A l’espai públic has de ser responsable 

de la teva mascota. Cal garantir 

el seu benestar i fomentar 

una bona convivència amb el veïnat, 

en zones urbanes i rurals.

La web de l’Ajuntament disposa 
dels tràmits següents en línia 
per als animals de companyia: 

FOMENTEM EL CIVISME 
I LA TINENÇA 
RESPONSABLE

 DE MASCOTES

PER UN MANLLEU MÉS NET I CÍVIC

A l’Arborètum, al costat de la deixalleria.

Al Passeig del Ter, al costat de l’Skate Park.

Alta al cens
Modificacions de dades del cens 
Baixa del cens 
Llicència i/o renovació per a la tinença 
i conducció d’animals potencialment 
perillosos.

WWW.MANLLEU.CAT



QUÈ HAS DE FER SI TENS 
UN GOS, GAT O UNA FURA?

Identifica’l amb el microxip 
i censa’l a l’Ajuntament. 

Passeja’l lligat i respecta 
la senyalització dels parcs i jardins.

Aprofita les zones d’esbarjo habilitades 
per portar-lo deslligat.

Recull sempre els seus excrements.

Evita que la teva mascota lladri/mioli 
i causi molèsties al veïnat.

Si tens un gos perillós et cal la llicència 
de tinença o conducció i l’has de portar 
sempre lligat i amb morrió. 
Sancions fins a 1503 € 

ON NO POT ORINAR 
LA TEVA MASCOTA!

Parcs infantils

Clavegueres 

Els orins embruten, degraden i oxiden 
la via pública, els edificis i el mobiliari urbà, 

a més de provocar pudor i insalubritat.

Sancions fins a 90€

ON SI QUE POT ORINAR 
LA TEVA MASCOTA

També als parcs canins.
Són espais per a l’esbarjo dels gossos
i també hi poden orinar.  (Vegeu mapa)

INCOMPLIR AQUESTA 
NORMATIVA POT SER 
OBJECTE DE SANCIÓ!

A LES ZONES RURALS 
NO TOT S’HI VAL! 

Porta el gos lligat a prop de granges 
i ramats. 

Recull sempre els seus excrements. 
Poden provocar problemes greus 
de salut a les granges.

El camp és una propietat privada.
No s’hi pot entrar ni fer-hi jugar 
la mascota.

Voreres

Escocells

Façanes i portals

Rigoles

Locals 
comercials

Mobiliari urbà Vehicles


