El teu ca té la necessitat

Marcar el
territori

Socialitzar

Pixar
i fer caca

Tu tens el deure
Zones ní
ca
d’oci

SIGUES RESPONSABLE:
Respecta façanes i mobiliari urbà, utilitza els pipicans
i recull les caques del teu ca
MULTES PER ABANDONAR EXCREMENTS D’ENTRE 300 I 1.500€

Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal
http://csmpa.palma.cat

ZONES D’OCI CANÍ (ZOC)
Normes d’ús i convivència

1. Els cans poden circular lliurement, sense corretja, només dins el recinte.
2. Els cans agressius amb les persones o altres animals han de dur morrió degudament col•locat.
3. Els cans catalogats com a potencialment perillosos per la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, no poden circular sense corretja ni anar sense
morrió en cap cas.
4. Queda prohibit l’abandonament d’excrements dins i fora del recinte. El
propietari ha de recollir les deposicions.
5. Els propietaris són els responsables dels danys que puguin ocasionar
els seus animals.
6. Tots els cans han de disposar de microxip i les vacunacions i/o tractaments obligatoris. Els portadors dels cans han de dur la documentació
de l’animal legalment exigible: passaport sanitari i llicència d’animal
potencialment perillós, si s’escau.
7. La Policia Local i els controladors mediambientals d´EMAYA vigilen l’ús
correcte del recinte i vetlen pel compliment de les ordenances municipals.
8. Consultau els horaris de cada zona.

ZONES D’OCI CANÍ A PALMA
Sagrat Cor (c. de Son Espanyolet) · Son Dameto d’Alt (c. d’Andalusia)
la Ribera (c. del Martinet, Sometimes) · la Riera (C. d’Andreu Torrens)
Joan Gris (c. de Joan Gris i Francesc Martí i Mora)
Ocimax (c. de l’Orquídia) · Son Perera (c. del Golf de Cadis, Ciutat Jardí)
Miquel Fleta (c. de Jacint Verdaguer, Son Fortesa)
Krekovic (c. de Manuel Azaña, Nou Llevant) · el Carnatge
Son Puig (c. de la Molsa, la Vileta) · la Femu (c. d’Àngel Guimerà)
Pedro Poveda (camí de Can Foradí, el Viver)

