
La teva
mascota
és la teva
responsabilitat

Els seus drets Els seus drets

Els teus deures Els teus deures

• Passejar pels carrers

• Fer ús dels espais habilitats per als seus 
esbarjos

• Disposar dels mitjans que facilitin la seva 
tinença responsable

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

• Portar-lo lligat

• Recollir les deposicions

• Evitar que embruti façanes o mobiliari urbà

• Portar-lo identi�cat i amb microxip

• No deixar-lo al cotxe

• Inscriure’l a l’Ajuntament

• Obtenir-ne la llicència si és potencialment 
perillós

• Mantenir el seu allotjament net, desinfec-
tat i desparasitat

• No deixar-lo de manera habitual en 
balcons o celoberts

• No tenir-lo lligat

• No permetre que generi molèsties als 
veïns pels seus sorolls

• Portar-lo a la consulta veterinària i seguir 
els tractaments que recomanin

• Evitar-ne la fugida
 

• Espai su�cient en funció de la mida i l’edat

• Menjar i beure su�cient i evitar que es 
glaci o s’evapori

• Aixopluc que el protegeixi del fred i la 
calor 

• Possibilitat de moure’s lliurement pel seu 
allotjament

• Rebre atenció veterinària 

Ell té drets
perquè TU
compleixes
els DEURES

A casa Al carrer



Gossos
potencialment 
perillosos
Són aquells que han tingut episodis d’agressions a 
persones o altres animals, els que han estat 
ensinistrats per a l’atac i la defensa i els que 
pertanyen a una de les races següents o els seus 
encreuaments:

Pit bull terrier  • Staffordshire bullterrier
Terrier de Staffordshire americà • Rottweiler 
Dog argentí • Tosa inu/japonès • Akita inu 
Bullmastiff • Doberman • Dog de Bordeu
Mastí napolità • De presa canari

I qualsevol gos que tingui la majoria d’aquestes 
característiques: 
                
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, 

con�guració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

b) Marcat caràcter i gran valor.

c) Pèl curt.

d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, 
altura de la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior 
a 20 kg.

e) Cap voluminós, robust, amb crani ample i gran i 
galtes musculoses i bombades. Mandíbules 
grans i fortes,  boca robusta, ampla i profunda.

f) Coll  ample, musculós i curt.

g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles 
arquejades i llom musculat i curt.

h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robus-
tes i extremitats posteriors molt musculoses, 
amb potes relativament llargues formant un 
angle moderat. 

Les races que compleixen aquestes característi-
ques, com a mínim, són:  american bulldog, 
english bull terrier i american bully

Obligacions
per a la tinença 
de gossos
potencialment 
perillosos
• Identi�cació amb microxip homologat.

• Inscripció al cens municipal.

• Llicència administrativa, amb una validesa de 5 
anys. Per obtenir-la cal acreditar:

Ser major d’edat.

No haver estat condemnat per delictes d’homi-
cidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra 
la integritat moral, la llibertat sexual i la salut 
pública, associació amb banda armada o de 
narcotrà�c, així com de no estar sota privació, 
per resolució judicial, del dret a la tinença 
d’animals potencialment  perillosos.

Certi�cat de capacitat física i aptitud psicològica 
per a la tinença d’aquest tipus d’animals.

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per danys a tercers amb una cobertura no 
inferior a 150.253€ amb el rebut al corrent de 
pagament.

Està prohibida la cria fora dels centres autorit-
zats.

No disposar de la llicència. 
SANCIÓ MÍNIMA 2.404,06€.

No contractar una assegurança 
de responsabilitat civil.
SANCIÓ MÍNIMA 150,25€.

Comportament 
cívic a la via 
pública amb 
gossos
potencialment 
perillosos

• No poden ésser conduïts per menors de 18 
anys.

• Les persones conductores en tot moment 
hauran de portar la pertinent llicència admi-
nistrativa i el document del registre censal 
municipal als espais públics. SANCIÓ MÍNIMA 
150,25€.

• Han de dur el morrió apropiat correctament 
posat, anar lligats per mitjà d'un collar i una 
corretja o cadena que no sigui extensible i de 
longitud inferior a 2 metres, sense que ocasioni 
lesions a l'animal però garantint que se n’evita 
la fugida a la via pública i a les parts comunes 
dels immobles col·lectius. SANCIÓ MÍNIMA 
150,25€.

• No es pot dur més d'un gos potencialment 
perillós per persona. SANCIÓ MÍNIMA 150,25€.

L’Ajuntament pot comissar els 
animals a part de les sancions 
administratives


