
Telèfons d’interès: 
Telèfon del civisme: 900 226 226
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia Barcelona (CAACB): 934 284 417
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ESTIMA GRÀCIA
AL DISTRICTE COM ESTIMES 

EL TEU GOS

ÀREES DE GOSSOS 

DE GRÀCIA
Jardins del Mestre Balcells

Pl. Alfonso Comín (en obres)

Jardí Doctor Comas i Llaberia

Jardins Menéndez i Pelayo 
(en obres)

Park Güell

Park Güell

Av. Vallcarca - Gomis

Esteve Terrades 
(al costat de la Clínica Delfos)

Farigola, 21-25

Travessera de Gràcia, 253

Pl. Poble Romaní
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Vila de Gràcia

La Salut

El Coll
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Vallcarca i 
Els Penitents

El Camp 
d’en Grassot 
i Gràcia Nova
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Com hem d’actuar?

Cal notificar al Registre censal 
municipal la baixa, la cessió o 
canvi de residència de l'animal, 
o la pèrdua d'aquest.

Recorda que: 
Cal identificar el gos amb 
un microxip.

Cal inscriure’l al Registre 
censal municipal.

I a la via pública:
Cal portar sempre ben
identificat el gos amb una 
xapa o element ben visible 
i amb el vostre contacte. Recollir 

els excrements 
del gos tant 
si està en un 

àrea especifica 
d’esbarjo per als 

gossos com si no. 

Posar-los dins 
una bossa 
de plàstic i 
lligar-la bé. 

Llençar 
la bossa al 

contenidor de 
rebuig o a la 

paperera.

Netejar amb 
aigua els orins 

del gos per 
no deixar-ne 
rastre, i no 

permetre que 
ho faci al 

mobiliari urbà.

I si tens un gos potencialment perillós:

Us recordem que el fet de no complir alguna d’aquestes obligacions pot ser motiu de sanció. 
Barcelona té una Ordenança de Protecció, tinença i venda d’animals, que recull drets i obligacions. 

A Gràcia apostem per la bona 
convivència entre les persones 
i els animals de companyia.

Tenir un animal comporta conèixer 
els seus drets i les nostres obligacions 
com a propietari o propietària.

Ha de dur un morrió apropiat 
segons el tipus d'animal.

Una sola persona no pot 
dur més d'un gos 
potencialment perillós.

La persona que passeja un gos 
d'aquestes característiques 
ha de portar la llicència de 
tinença i de conducció de 
gossos potencialment perillosos.

Ha d'anar lligat amb un collar 
i una corretja o cadena que no 
sigui extensible i d’una longitud 
inferior als 2 m.

No el poden portar persones 
menors de 18 anys.

Cal respectar els espais 
destinats als infants, 
els jardins i els parcs.

Cal recollir les deposicions 
fecals i/o netejar els elements 
afectats per les deposicions.

Cal evitar que causin
danys o embrutin els espais 
(voreres, cantonades, escales 
de veïns, mobiliari urbà, etc).

Cal netejar els 
orins amb aigua.

El gos ha d’anar lligat amb un 
collar i una corretja o cadena, 
que no ocasioni danys a l’animal. 
A Barcelona estan prohibits els 
collars i les cadenes d’ofec.


