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Informació i mesures 

Entre tots,
surt millor! 

Gràcies per la vostra col·laboració! 

S’han d’identi�car i 
registrar els animals  al 
Registre d’Animals de 
Companyia (RAC), en un 
termini màxim de quatre 
mesos a comptar de la 
data del seu naixement, 
compra o adopció, 
mitjançant implantació 
d’un transponder o tatuat-
ge, i genotipatge.
Es pot registrar a l’animal 
al servei de tràmits del 
Comú.
 

Tots els animals, la 
perillositat dels quals 
resulti raonablement 
previsible, atesa la seva 
naturalesa, les seves carac-
terístiques o la seva raça, a 
les vies públiques, als 
transports públics, i als 
llocs i als espais d’ús públic 
en general, han d’anar 
lligats i proveïts d’un 
morrió que impedeixi a 
l’animal una obertura 
completa de la mandíbula, 
i en cap cas no poden 
ésser conduïts per menors 
de divuit anys.

Els propietaris de gossos 
han d’assegurar que duen 
collar i van subjectes 
amb una corretja o 
cadena, o disposar d’un 
mitjà de contenció especí-
�c adoptant les mesures 
que siguin necessàries 
amb la �nalitat d’evitar 
que es pugui causar 
qualsevol molèstia i/o 
dany a persones i béns.

Els propietaris dels gossos 
són els responsables dels 
danys, els perjudicis i les 
molèsties que els 
animals puguin ocasio-
nar a les persones i als 
béns públics o privats.

Cal Impedir la circulació 
de l’animal per zones 
enjardinades, zones de 
jocs infantils i esportives, 
i altres zones en què s’hi 
prohibeixi expressament 
l’accés*.

*Estan exempts del 
compliment d’aquesta 
obligació els posseïdors de 
gossos d’assistència, quan 
l’animal circuli per la via 
pública desenvolupant la 
funció d’acompanyament.

Cal abstenir-se de lligar 
l’animal a qualsevol 
element propi del mobilia-
ri urbà, així com també de 
donar-los menjar a la via 
pública.  A les entrades 
dels edi�cis comunals s’hi 
han instal·lat arnesos 
adequats per lligar-hi els 
animals durant l’espera del 
propietari. 

S’han d’adoptar totes les mesures que es trobin a l’abast dels propietaris, amb la �nalitat 
d’evitar que l’animal embruti les vies i els espais públics, retirant immediatament les 
seves matèries fecals i orins.
       

Utilitzeu, amb caràcter 
preferent, els espais habili-
tats pel Comú d’Encamp en 
concepte de “pipicà”, per a 
que els animals de 
companyia hi efectuïn les 
seves deposicions i 
miccions o, en el seu defec-
te, els embornals de la 
xarxa de clavegueres o la 
part inferiors de la vorada 
de les voravies.

Recolliu  els excrements 
de l’animal immediatament, 
amb les bosses que troba-
reu als dispensadors, i nete-
geu i ruixeu amb aigua la 
part de la via o el mobiliari 
públic que en resulti afectat.

Dipositeu higiènicament les 
deposicions fecals recolli-
des dins de bosses o altres 
embolcalls impermeables  
en papereres, bosses 
d’escombraries, contenidors 
o en d’altres elements que 
el Comú pugui habilitar 
amb aquesta �nalitat 
especí�ca.
Dins del pipicà també 
s’hauran de recollir les 
caques. 

Impediu que l’animal 
miccioni a les façanes 
d’edi�cis i al mobiliari 
urbà. En cas d’embrutar per 
accident, procediu a la seva 
neteja, tot diluint amb 
aigua els orins. 

L'incompliment de les obligacions establertes en l’ordinació és 
constitutiva d’infracció i se sancionarà amb la imposició d’una multa 
d’un import de 150 euros. 
En cas de reincidència, la sanció consistirà en la imposició d’una 
multa d’un import de 300 euros.

L’incivisme 
es paga! 

Campanya de tinença

150 €
300 €

El registre caní mitjançant l'anàlisi d'ADN és obligatori. Els 
propietaris que no hagin dut a terme la identi�cació del geno-
tipatge del seu gos podran ser sancionats amb una multa de 
�ns a 300 €. Més informació escanejant el QR.



Actualment a la parròquia es disposa de: 

Instal·lacions i serveis del
Comú d’Encamp per als gossos i 
els seus propietaris 

Encamp El Pas
de la Casa

Pipicà 
aparcament
Casa Tresà

1

C. de la Ventiga: 1
C. Camp Bernat: 1
Urb. Vila del Sol: 1
Vila: 1

Valira nova: 3
Av. de la Bartra: 1

Zona d’esbarjo 
per a gossos
de l’Oratori

Camí de les Pardines: 3

653 200

Per a més informació:
Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura
+376 873 200
mediambient@encamp.ad
comuencamp.ad             

Pipicà de 
La Solana 

4 treballadors destinats a la neteja i manteniment
3 agents per al control de tinença responsable d’animals

8 pipicans. 

75 punts dispensadors de bosses

1 zona d’esbarjo per a gossos

1 post orinari amb dispensador de galetes 

Pipicà 
aparcament
de Prada de

Moles 3
Pipicà 

aparcament
Els Pialassos 

El Comú d’Encamp destina anualment molts recursos 
econòmics, humans i materials per a la contrucció, manteni-
ment i neteja d’instal·lacions comunals destinades als 
gossos.

450.000 bosses/any biodegradables per als excrements 

1

Pipicà 
aparcament

Prat de 
Baró nou 

S’han col·locat arnesos, per 
lligar els gossos a les entra-
des dels edificis comunals 
d’atenció al públic on no està 
permesa l’entrada d’animals.  

Tots els propietaris 
que registrin el seu 
gos a la parròquia 
poden recollir una 
ampolla per ruixar 
les miccions dels 
seus  animals. 

1

453

2
Pipicà

aparcament
Prat de l’Areny

6

Pipicà
aparcament

Balcó del Solà

7

Pipicà
aparcament

Torrent Estret

8


