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ESCOCELLS DELS ARBRES

PARCS INFANTILS
I ZONES D’ESBARJO
Els infants es posen a la boca la sorra dels parcs i
juguen amb tot el que es troben. Per això, és especial
ment important mantenir la higiene d’aquests espais.

VORERES
Els orins dels gossos provoquen males olors,
sobretot a l’estiu i en carrers estrets on la ventilació
no és tan bona.

FAÇANES DELS EDIFICIS
A més de males olors, els orins provoquen també
degraden les façanes. Un problema especialment
perillós en el cas de les conduccions exteriors, ja que
pot provocar la corrosió d’elements com ara les
canonades de gas.

És un dels llocs preferits pels gossos per orinar, i en
fer-ho no fan cap mal a l’arbre.
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EMBORNALS DE
LES CLAVEGUERES
Una bona alternativa per a la nostra mascota. El pas
freqüent de l’aigua per aquests forats elimina el rastre
i les olors dels orins.

RIGOLES
(part inferior de les voreres)
És un lloc fora del pas dels vianants i pel qual també
circula freqüentment l’aigua, cosa que minimitza els
problemes generats pels orins.

CORRECANS
RODES DELS VEHICLES
Les llandes i les rodes es degraden en contacte amb
els orins. A més, tractant-se d’elements que sovint
han de manipular les persones (per posar-hi un
cadenat, per canviar la roda...), és poc higiènic deixar
que la nostra mascota hi orini.

MOBILIARI URBÀ
Els orins dels gossos oxiden i degraden elements del
mobiliari urbà com ara els basaments dels fanals o
els peus de papereres i bancs. Aixó és especialment
perillós en el cas dels fanals, ja que pot comportar la
seva caiguda o l’exposició del cablejat intern.

Els parcs canins són grans espais tancats pensats
perquè els gossos es puguin esbargir, córrer i jugar
amb total llibertat, sense necessitat d'anar lligats ni
de portar morrió. En trobaràs al parc Nou, als jardins
d’Andalusia i a la confluència de l’avinguda d'Apel·les
Mestres amb la del Remolar.
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Què
l’Ajuntament?
CAMPANYES
DE CIVISME
Una mesura destinada a conscienciar la ciutadania
sobre la importància de gaudir de la nostra mascota
amb responsabilitat.

CONSTRUCCIÓ DE
NOUS CORRECANS.
Amb la nova instal·lació projectada als Jardins de la
Pau, s’ampliarà a 3.264 m 2 la superfície de correcans
de la ciutat.

ACTUACIONS DE
MANTENIMENT I NETEJA
Accions destinades a pal·liar els perjudicis provocats
per les pixarades al carrer: neteja amb aigua de les
voreres per eliminar-ne les males olors, neteja
amb aigua a pressió de les façanes per evitar-ne
la degradació, substitució de bàculs de fanals i
papereres completes destruïdes per l’efecte dels
orins, etc.

ORDENANÇA CÍVICA
Amb aquesta ordenança, l’Ajuntament persegueix la
promoció de conductes i valors cívics. La Policia
Municipal vetlla pel compliment d’aquestes normes i
imposarà sancions als propietaris de mascotes que
mostrin comportaments incívics.

TROBA EL TEU CORRECAN
MÉS PROPER!

Les pixarades i les caques
dels gossos no són només
un problema estètic de la nostra
ciutat. Són, per damunt de tot,
un problema higiènic i de
manteniment del Prat.
Un comportament incívic
que ens afecta a tots i a totes.
Sabem que no sempre és fàcil
controlar els llocs on orina el
nostre gos, però hi ha espais
que cal intentar evitar en la
mesura que es pugui. Així, amb
la col·laboració de tothom,
contribuirem a mantenir més
nets els nostres carrers i places
i evitarem problemes com ara
les males olors, la degradació
del mobiliari urbà o els riscos
per a la salut dels més petits.
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CONSELLS PER
TREURE A PASSEJAR
LA TEVA MASCOTA

Ajuntament del Prat
Tel. 93 379 00 50 ext. 5600
civisme@elprat.cat

WWW.ELPRAT.CAT/MASCOTES

