Quan passeges amb el gos pels carrers i places de la teva
ciutat també has de contribuir a una bona convivència.
El teu gos i la resta de (131.000) persones
de Tarragona comptem que ho faràs.

“Recull les meves caques i aboca una miqueta
d’aigua al lloc on he fet pipi. Així evitarem males
olors i no farem malbé l’espai públic.
Compto amb tu!”
* No netejar els pipis i les caques
comporta una sanció de 300 €,
i fa que et vegin com una
persona incívica.

“Porta’m sempre lligat,
excepte a les zones
habilitades per al meu
esbarjo. Convisquem amb
respecte. Compto amb tu!”
* Passejar el gos sense lligar comporta
una sanció de 300 €, i pots 		
molestar molta gent.

“Cal que em registris al cens
de l’Ajuntament i que em
posis una placa identificadora
amb el meu nom i les teves
dades de contacte. Compto
amb tu!”

* La inscripció al cens és ràpida, gratuïta i obligatòria; només cal dur el teu DNI i la
targeta identificadora de l’animal a qualsevol OMAC. Consulta la informació de
contacte i horaris a www.tarragona.cat/omac

a tarragona disposem de
situats en espais urbans

pipicans

		

Al Parc de la Reconciliació

		

Al Parc de la Ciutat

		

Darrera de la piscina municipal Part Baixa i Serrallo

		

Al Camp de Mart

		

Entre el c. Zammenhoff amb c. Caputxins

		

Al Parc del Francolí

		

Al parc entre c. Violant d’Hongria i c. Miquel Servet (SPiSP)

		

Entre la Guàrdia Civil i el bloc St. Tadeu (SPiSP)

		

C. Josep V. Foix (Vall de l’Arrabassada)

		

Parc de la Piconadora (davant del bl.5 de la urb. Riu Clar)

		

C. Riu Fluvià (Torreforta)

		

C. Riu Siurana (Campclar)

		

Al barri del Pilar

I disposem de 75 km de camins senyalitzats no urbans
als voltants de la ciutat. Si els vols conèixer visita el
web www.tarragona.com/camins

Més informació:
Departament de Neteja: plaça de la Imperial Tàrraco, 1 – Tarragona
Departament de Salut Pública: plaça de la Font, 1 – Tarragona
Telèfon Verd: 977 29 62 22

www.tarragona.cat
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Pots consultar l’ordenança municipal sobre la
protecció, la tinença i la venda d’animals a seu.
tarragona.cat, a l’apartat
“Normativa municipal”.

