
 

Normes d’ús dels espais d’esbarjo per a gossos 
 
La utilització dels espais d’esbarjo per a gossos requereix el compliment de les normes 
bàsiques següents: 
 

 Abans d'entrar a l'àrea d'esbarjo estigueu una estona en l'espai d'entrada 
observant la reacció del vostre gos i dels que ja hi són a dins.  

 Hi ha doble porta d'entrada amb la finalitat d'evitar escapaments, no obriu la 
segona porta fins estar segurs que la primera està tancada. 
Una vegada dins, no deixeu anar el vostre gos de seguida, espereu a que 
s'acostumi i també estigueu segurs de la reacció dels altres gossos. 

 No es permet de donar de menjar als gossos en l’espai d’esbarjo, excepte 
premis d’ensinistrament. 

 Si la vostra gossa està en zel no podeu utilitzar l’espai d’esbarjo. 

 Els gossos que estiguin malalts no poden accedir a l’àrea d’esbarjo. 

 Els elements per jugar, com pilotes i d'altres, poden provocar baralles amb la 
resta de gossos, no els utilitzeu si hi ha més animals a la zona.  

 L'estada en la zona d'esbarjo no substitueix el passeig del vostre gos. 
 

 No malbarateu l’aigua de la font.  No està permès rentar els animals a la font. 

 Els gossos han de disposar de cartilla sanitària, estar al corrent de les vacunes 
corresponents i estar correctament desparasitats. 

 Els animals poden anar deslligats a l’espai delimitat. 

 Els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar lligats i amb  morrió i 
els seus posseïdors i/o conductors hauran de portar sempre a sobre el 
corresponent carnet per a la conducció de gossos potencialment perillosos, per 
tal de tenir-lo a la disposició de les autoritats pertinents sempre que se’ls 
requereixi la seva presentació. 

 Els animals han d’anar acompanyats per una persona que se’n faci 
responsable.  En el cas dels gossos potencialment perillosos, aquesta persona 
ha de ser major d’edat i disposar de la corresponent llicència de tinença o 
conducció  de gossos perillosos, amb l’assegurança anual actualitzada. 

 Els propietaris o posseïdors dels gossos hauran de recollir els excrements dels 
seus animals de companyia en aquests espais, com a la resta de la via pública. 

 En sortir de l’àrea d’esbarjo delimitada els animals s’han de tornar a lligar. 

 No hi poden accedir animals amb problemes de comportament o agressivitat 
que puguin suposar un perill per persones o altres animals. 

 Els propietaris o posseïdors dels gossos, així com dels seus acompanyats, en 
el seu cas, vetllaran per a impedir que la tranquil·litat i el descans del veïnat 
sigui alterat, tot evitant que es realitzi un soroll excessiu tant per part dels 
gossos com de les persones. 

 
 
 
 
 



 

 Tant a dins de les àrees d’esbarjo per a gossos, com a la resta de la via 
pública, els propietaris o posseïdors d’un animal, sense perjudici de la 
responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels 
danys, perjudicis i molèsties que ocasionin a les persones, als béns o al medi 
natural, o als altres gossos. 

 Els propietaris han de tenir els animals inscrits en el cens amb identificació 
permanent (microxip), llicència si són gossos potencialment perillosos i tot allò 
que l’ordenança municipal de tinença d’animals especifica. 

 S’ha de respectar el mobiliari urbà i l’entorn. 

 Els espais d’esbarjo (a excepció de les platges) tenen un horari limitat d’accés 
als mateixos: 

Horari estiu (1 de juny a 30 de setembre): 06:30h a 23:00h 
Horari hivern (1 d’octubre a 31 de maig): 06:30h a 22:00h 

 El Departament corresponent de l’Ajuntament procedirà a l’apagament de les 
llums del correcan quan finalitzi l’horari d’ús d’aquest recinte.  

 


