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PER A MÉS INFORMACIÓ:

 Telèfon del civisme 900 226 226
barcelona.cat/benestaranimal

GAUDIM DELS JARDINS 
DE LA MATERNITAT

LES CORTS
DISTRICTE DE

AMB BONA
CONVIVÈNCIA

Abandonament  
i maltractament

Adoptar, millor  
que comprar

Abandonar és un delicte, i a Barcelona 
està penalitzat amb sancions de fins a 
20.000 euros de multa.

En cas que es trobi un animal de 
companyia perdut o abandonat, cal 
trucar al 112.

Si es coneix el cas d’un animal 
maltractat, també cal avisar al 112.

Si esteu pensant en tenir un animal 
de companyia, abans de comprar,    
penseu  que podeu adoptar. Si hi 
esteu interessats, demaneu cita per 
visitar el Centre d’Acollida d’Animals 
de companyia de Barcelona al correu 
electrònic adopcionscaacb@bcn.cat.

Amb la col·laboració de:



1   Parc de Can Rigal

2  Carrer Bosch i Gimpera

3   Jardins de la Font dels Ocellets

4   Jardins de Josep Munté

5   Jardins de Bacardí

6   Jardins de Can Cuiàs

7   Plaça de les Corts

Àrees d'esbarjo per a gossos a les Corts
Els espais per a gossos són zones 
d’esbarjo on poden córrer, jugar i fer 
les seves necessitats sense produir 
molèsties. A les Corts hi ha set espais 
per a gossos. Si tens un gos, et convidem 
a descobrir-los.

El recinte de la Maternitat, amb una extensió de 85.270 m2 i propietat de la Di-
putació de Barcelona, és un conjunt arquitectònic històric de finals del segle XIX 
projectat per acollir la Casa Provincial de la maternitat i expòsits per tal d’oferir 
atenció sanitària i educació a infants abandonats i a mares en situació de risc. Ac-
tualment, els pavellons acullen diferents institucions i administracions públiques 
que ofereixen serveis a la ciutadania en l’àmbit sanitari i educatiu. A l’interior del 
recinte trobem també els jardins de la Maternitat, oberts al públic, amb àmplies 
àrees de gespa i gran varietat d’arbres, així com uns jocs infantils. 

Barcelona i el districte de les Corts, vetllem per una bona convivència entre les 
persones i els gossos, i pel respecte als drets dels animals, també als jardins de 
la Maternitat.

Gossos i convivència

Gossos i cens

	» En cap cas podem permetre que accedeixi a parcs o jardins específics per a infants, 
ni a les zones enjardinades. Cal respectar la senyalització en tot moment.

	» Cal passejar-lo amb una placa identificativa en que constin el nom de l’animal 
i les nostres dades. 

	» Si és d’una raça considerada potencialment perillosa, cal portar-lo amb morrió i amb 
una corretja de menys de dos metres de llarg. A més, cal dur a sobre el document 
identificatiu o llicència municipal. Aquest tipus de gossos no poden ser passejats per 
menors, i no es pot passejar més d’un gos per persona. 

La identificació electrònica dels gossos és obligatòria i es porta a terme mitjançant 
la implantació d’un microxip que es realitza a les clíniques o centres veterinaris. 

A Barcelona les persones propietàries d’aquests animals de companyia estan 
obligades a censar-los al Registre Censal Municipal, dins el termini de tres mesos 
des de la data de naixement o de trenta dies des de la data d’arribada a la llar per 
adopció o altres vies, canvi de residència de l’animal o trasllat temporal per un 
període superior a tres mesos. A Barcelona aquest tràmit és gratuït.

Gossos al transport públic
Metro i TRAM Els gossos poden viatjar al metro o al TRAM qualsevol dia de la 
setmana, però els dies laborables no ho poden fer a les hores punta (de 7 a 9.30 h 
i de 17 a 19 h). A més, els dissabtes i festius, no hi haurà limitació horària. També, 
en període estival comprès entre Sant Joan i la Diada, sense cap limitació horària 
(feiners inclosos). Han de viatjar sempre amb morrió i lligats. No poden utilitzar 
les escales mecàniques ni ocupar un seient al vagó. La persona que dugui el gos 
és responsable de l’actitud de l’animal i, per tant, ha de vigilar que no produeixi 
cap molèstia a la resta d’usuaris.
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Pedralbes

Les Corts

La Maternitat  
i Sant Ramon

A l’espai públic, 
siguem responsa-
bles del nostre gos 
per garantir el seu 
benestar i una
correcta convivèn-
cia.

Recollim els excre-
ments del nostre 
gos tant si està en 
una àrea específica 
d’esbarjo per als 
gossos com si 
no. Posem-los 
dins una bossa 
i lliguem-la bé. 
Llencem la bossa 
al contenidor de 
rebuig o paperera.

Neteja amb aigua 
els orins del 
teu gos per no 
deixar-ne rastre, 
i no permetis que 
ho faci al mobiliari 
urbà.

Dins del recinte de 
la Maternitat 
portem el gos 
sempre lligat.


