
Els animals de companyia (gossos, gats i fures) han 
d’identificar-se amb un microxip homologat i estar inscrits al 
registre censal del municipi on resideixen habitualment. En 
fer l’alta al registre, s’entrega una placa identificadora amb el 
núm. censal, on cal anotar el nom de l’animal i les dades del 
propietari o posseïdor. Aquestes mesures permeten facilitar la 
identificació de la mascota en cas de pèrdua o fugida.

Els gossos han d’anar sempre lligats amb collar i corretja o 
cadena. Els GPP, a més, han de portar el morrió posat.
Cal evitar les zones on no n’està permesa la seva presència i 
controlar que amb les seves accions no malmetin els 
elements comunitaris: mobiliari urbà, regs de jardins, etc., així 
com que no causin molèsties o situacions de risc.
S’han d’adoptar les mesures adients per impedir-ne la fugida.

Cal dur bosses o embolcalls per recollir els excrements, 
així com recipients amb aigua per netejar la part de la via 
que es pugui haver embrutit i per diluir els orins. S’ha 
d’impedir que els gossos orinin en façanes, mobiliari urbà 
i vehicles estacionats, i procurar que ho facin en escocells 
d’arbrat, reixes de clavegueres o part inferior de la vorada.
Infraccions sancionades amb multes de fins a 750 €.

VIGILA’MDEIXEM ELS
CARRERS NETS

REGISTRA’M
La persona propietària d’un GPP ha d’obtenir la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. Els requi-
sits per disposar-ne són, entre d’altres: ser major d’edat, no 
estar privat judicialment o governativament de la seva 
tinença i haver contractat una assegurança de responsabili-
tat civil que caldrà renovar cada any. La llicència, personal i 
intransferible, té una validesa de 5 anys i és renovable per 
períodes successius d’igual durada.

ASSEGURA’M
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4 DEIXEM EL CARRER NET 
D’EXCREMENTS I ORINS
L’Ajuntament ofereix gratuïtament als propietaris de 
gossos censats a Lloret, bosses per recollir els excrements, 
així com un recipient per netejar les restes d’excrements i 
orins, que s’ha d’omplir d’aigua i, si es pot, un raig de 
vinagre per reduir les olors. També trobaran bosses en els 
dispensadors instal·lats en parcs urbans.

3 PASSEGEM
PER ON TOCA
No és permesa l’entrada i l’estada 
dels gossos en: parcs infantils, zones 
enjardinades, establiments públics, 
platges (excepte en èpoques i zones 
autoritzades), espais naturals 
protegits, etc. En tot moment cal 
respectar les indicacions dels rètols.

GOSSOS CONSIDERATS PERILLOSOS (GPP)
Els GPP han d’anar sempre lligats amb una cadena no 
extensible de menys de 2 metres, amb morrió posat, mai 
poden ser duts per un menor de 16 anys, i una persona no 
pot portar més d’1 GPP. És imprescindible dur la llicència 
de tinença i conducció de GPP.

1 IDENTIFICA’M I CENSA’M
L’animal de companyia ha d’estar xipat, 
inscrit al cens municipal, i portar una placa 
identificadora o un altre mitjà adaptat al 
collar, amb el nom de la mascota i les dades 
de la persona propietària o posseïdora.

PORTA’M LLIGAT
Els gossos han d’anar sempre lligats i estar 
sota control. Només poden anar deslligats 
en les zones habilitades a l’efecte, sempre 
que no siguin GPP, que han d’anar lligats i 
proveïts d’un morrió apropiat.

2

ZONES HABILITADES
L’Ajuntament ha habilitat espais reservats per a l’esbarjo i 
la socialització dels gossos. En aquestes zones, excepte 
els GPP, poden passejar deslligats, però sota control i 
vigilància permanent de la persona propietària o 
posseïdora, que n’assumirà la decisió i les responsabilitats 
que se’n puguin derivar.

AMB LA TEVA MASCOTA, SIGUES RESPONSABLE
L’incompliment de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals 
pot comportar la imposició de les sancions corresponents.
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