
Les  
mascotes,
amb drets 
i deures,
Conèixer la normativa és respectar 
a veïns, propietaris i mascotes

A casa
Els seus drets:
— Espai suficient
— Menjar i beure suficient
— Aixopluc del fred i la calor
— Possibilitat de moure’s lliurement
— Rebre atenció veterinària

Els teus deures:
— Mantenir el seu espai net, desinfectat 

i desparasitat
— Deixar-lo només puntualment en balcons 

o celoberts
— Tenir-lo deslligat a casa
— Assegurar que no generi molèsties als veïns

pels seus sorolls
— Portar-lo a la consulta veterinària i seguir 

els tractaments recomanats
— Evitar-ne la fugida
— Inscriure’l a l’Ajuntament
— Obtenir-ne la llicència si és 

potencialment perillós

Al carrer
Els seus drets:
— Passejar per l’espai públic
— Fer ús dels espais habilitats pels seus 

esbarjos
— Disposar dels mitjans que facilitin la seva

tinença responsable (morrió, corretja, 
bosses per als excrements…)

— Ser recollit en cas de pèrdua i retornat 
a la persona propietària

Els teus deures: 
— Portar-lo lligat
— Recollir els excrements i llençar-los 

a la brossa
— Netejar el seu pipí amb aigua
— Evitar que embruti façanes o mobiliari urbà
— Portar-lo identificat i amb microxip
— No deixar-lo al cotxe

Més informació: 
Unitat de Sanitat de l’Ajuntament de Manresa 
93 875 24 90



Els gossos 
potencialment 
perillosos,
amb drets 
i deures,

Què són 
els gossos 
potencialment 
perillosos?
Són aquells que:
— Han tingut episodis d’agressions a persones

o altres animals
— Han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa
— Pertanyen a una de les races següents 

o als seus encreuaments: 
Pit bull terrier, Staffordshire bullterrier,  
Terrier de Staffordshire americà, Rottweiler,  
Dogo argentí, Tosa inu/japonès, Akita inu,   
Bullmastiff, Doberman, Dog de Bordeus, 
Mastí napolità, De presa canari i també American 
bulldog, English bull terrier i American bully.

I qualsevol gos que tingui:
— Pèl curt
— Forta musculatura i aspecte poderós
— Cap, coll i cos robust
— Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm,

altura de la creu entre 50 i 70 cm i pes  
superior a 20 kg

Obligacions per a la tinença de gossos 
potencialment perillosos:
— Identificació amb microxip homologat
— Inscripció al cens municipal
— Llicència administrativa prèvia a la tinença

del gos, validesa de 5 anys. La SANCIÓ 
MÍNIMA per no tenir-la és de 2.404,06€

— Està prohibida la cria fora de centres
autoritzats 

Per obtenir la llicència administrativa  
cal acreditar:
— Ser major d’edat
— Estar lliure de condemnes per delictes

relacionats amb violència i intimidació
— Certificat de capacitat física i aptitud

psicològica per a la tinença d’aquest tipus 
d’animals. S’obté en qualsevol centre  
de revisions mèdiques

— Pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per danys a tercers amb una cobertura 
no inferior a 150.253€ i amb el rebut al 
corrent de pagament. No contractar una 
assegurança de responsabilitat civil té una 
SANCIÓ MÍNIMA de 150,25€

Què he de tenir en compte per passejar  
gossos potencialment perillosos?
— Només es pot passejar un gos perillós 

a la vegada. Cal ser major de 18 anys i tenir  
la llicència. SANCIÓ MÍNIMA 150,25€

— Portar la llicència + document del registre 
de la mascota. SANCIÓ MÍNIMA 150,25€

— Morrió + collar + corretja de màxim 
2 metres. SANCIÓ MÍNIMA 150,25€

En cas de sanció l’Ajuntament pot multar  
i comissar l’animal.


