ANNEX X
Títols II, IV i V de l'Ordenança Municipal de l'Ajuntament de Mataró sobre tinença,
protecció i control animal1
TÍTOL II, PRESÈNCIA D'ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I LLOCS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA
CAPÍTOL I. ANIMALS ALS ESPAIS I A LA VIA PÚBLICA
Article 19. Normes de conducció
1. Els gossos, gats i fures, han de dur d’una manera permanent pels espais o les vies
públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han
de constar, com a mínim, el nom de l’animal i el telèfon de contacte de la persona que
n’és posseïdora o propietària.
2. Als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats amb la corresponent corretja
i collar, tret dels espais reservats per a la lliure circulació prèviament delimitats per
l´Ajuntament de Mataró.
3. Per tal de garantir l’absència de molèsties o danys a terceres persones, es limita a 4
el nombre de gossos que es poden portar per persona a la via pública.
4. En situacions puntuals de grans aglomeracions i per motius de seguretat de les
persones o dels animals, i interès públic, l'Ajuntament podrà limitar la presència dels
gossos a espais públics.
5. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho
aconsellin i mentre aquestes circumstàncies no canviïn.
6. La presència de gossos potencialment perillosos o de perillositat constatada en llocs
o espais públics requereix el compliment de l’establert a l’article 42 d’aquesta
ordenança. 15
7. Les persones propietàries o posseïdores d’un animal han de dur la tarja censal
corresponent durant la conducció d’aquest animal per la via pública.
8. El que disposa aquest article s’entén sense perjudici de l’obligació d’identificar
aquests animals mitjançant microxip homologat o qualsevol altre sistema
d’identificació que estableixi la normativa.
9. Quan, de forma puntual, sigui necessari deixar el gos a l’entrada d’un establiment o
comerç, es lligarà al lloc habilitat per aquest procurant que la llargada de la corda no
permeti al gos entorpir el pas de les persones vianants.
Article 20. Deposicions i miccions
1. Les persones que passegen un gos o qualsevol altre animal pel carrer, han d’adoptar
les mesures necessàries perquè aquests no embrutin amb les seves deposicions fecals,
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o residus alimentaris les vies i/o espais públics i especialment per evitar les miccions en
parcs i jardins d’ús per a infants, zones d’esbarjo, façanes d’edificis, mobiliari urbà i
elements arquitectònics d’ornat de la ciutat i monuments.
2. Les persones conductores d’animals estan obligades a recollir les deposicions
immediatament, de forma higiènicament acceptable i netejar, si fos necessari, la part
de la via, espai públic o mobiliari urbà que hagués resultat afectat. Les deposicions
fecals una vegada tancades higiènicament en bosses o altres embolcalls impermeables,
poden ser lliurats als contenidors de recollida de brossa o a les papereres destinades a
aquesta finalitat.
3. Les persones conductores han de conduir als animals a la calçada, al costat de la
vorada i el més pròxim als embornals del clavegueram.
4. En qualsevol cas, l’orina s’haurà de diluir amb aigua per tal d’assegurar la salubritat
de la via i espais públics i evitar la degradació del mobiliari urbà.
5. En cap cas es permet l’ús per part dels particulars de productes com sofre o llegiu
per repel·lir les miccions en les façanes dels edificis i a les voreres. Només s’admet l’ús
de productes comercials específics destinats a aquesta finalitat.
Article 21. Transport públic
Es podran traslladar animals domèstics en el transport públic de Mataró en els termes
establerts a la normativa sectorial aplicable.
Article 22. Espais de lliure circulació per a gossos.
1. L’Ajuntament podrà establir per al passeig, socialització, lliure circulació i esbarjo
dels gossos, els espais següents:
a) Espais tancats d'ús exclusiu de mascotes canines i acompanyants. Les normes
d’ús d’aquests recintes són les que s’estableixen en l’annex I d’aquesta ordenança.
b) Espais oberts de lliure circulació per a gossos amb horari limitat, amb la
obligació de les persones posseïdores de vigilar els seus animals de companyia i evitar
molèsties a les persones i a altres animals que comparteixen l’espai.
c) Espais oberts de lliure circulació per a gossos sense limitació horària, amb la
obligació de les persones posseïdores de vigilar els seus animals de companyia i evitar
molèsties a les persones i a altres animals que comparteixen l’espai.
2. Les característiques i el regim d’ús d’aquests espais seran regulats mitjançat decret
d'Alcaldia, a proposta conjunta dels serveis municipals competents.
3. Els animals considerats potencialment perillosos no podran, en cap cas, circular en
aquests espais sense anar lligats i amb el morrió corresponent.
Article 23. Accés dels animals a llocs de pública concurrència
1. Tret dels gossos d’assistència i els de les empreses de seguretat i de les forces i
cossos de seguretat en exercici de les seves funcions, cap altre animal domèstic no
podrà accedir als espais següents de concurrència pública:

a. A les piscines d’ús públic, ja siguin de titularitat pública o privada.
b. Als locals destinats al comerç minorista d’alimentació.
c. A les zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu del personal de
restaurants, bars, cafeteries i altres llocs destinats a restauració.
d. Als equipaments i edificis de titularitat municipal.
2. Excepte els gossos de les empreses de seguretat i de les forces i cossos de seguretat
en exercici de les seves funcions, resta prohibida l'entrada d'animals domèstics als
següents indrets:
a. A les zones on s’elaboren i manipulen aliments.
b. A l’àrea de treball i a l’àrea de preparació dels materials dels establiments on
es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing.
3. El que disposa aquest article s’entén sense perjudici d’altres prohibicions que puguin
establir normes sectorials.
4. Els establiments enumerats en els apartats anteriors i la resta d’establiments que,
segons el seu criteri, prohibeixin l'entrada i la permanència d'animals domèstics en els
seus establiments, hauran de col·locar a l'entrada, i en un lloc visible, una placa
indicadora de la prohibició.
5. Tenen la consideració de gossos d’assistència aquells que acreditin complir amb els
requisits que estableix la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d’accés a l'entorn de les
persones acompanyades de gossos d’assistència. La condició de gos d’assistència
s’acredita amb el carnet expedit per l’òrgan competent. Aquest carnet ha d’ésser
presentat per l’usuari o usuària a requeriment de les persones autoritzades per a
demanar-lo.
Article 24. Altres prohibicions a la via pública
1. No es permet la circulació o la permanència de gossos i altres animals a les platges
de l’1 de juny al 30 de setembre. Fora d’aquestes dates i excepcionalment,
l’ajuntament podrà limitar la circulació o permanència d’animals, en determinats llocs
o dates per motius de seguretat o interès públic.
2. No es permet l’accés d’animals als parcs infantils per tal d’evitar deposicions i
miccions dins d’aquest espai, ni rentar-los a la via pública ni a les fonts del terme
municipal, ni fer-los beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques.
3. No es permet l’accés d’animals a aquells altres llocs on així ho senyalitzi
l’Ajuntament de Mataró.
4. Es prohibeix l’ensinistrament a la via pública de gossos per a les activitats d’atac,
defensa, guarda i disciplines similars.
5. Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no consti
el número de nucli zoològic del centre venedor o donant o de l’associació protectora
legalment reconeguda.

Article 25. Alimentació d’animals a la via pública i espais públics
1. No és permès alimentar els animals a la via pública, parcs, solars o altres espais
similars ni a les portalades, finestres, terrasses i balcons, especialment aquells que no
tenen propietari/a legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms i altres.
2. Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament de Mataró
per al manteniment de les colònies controlades de gats urbans en zones establertes a
aquest efecte, així com aquelles persones autoritzades també per l’Ajuntament, per
realitzar captures d’animals amb l’objectiu final d’acollir-lo, donar-lo en adopció o
retornar-lo al propietari/ària si és un animal perdut.
3. No és permès alimentar, sense l'autorització administrativa corresponent, als porcs
senglars o qualsevol altre animal salvatge que es trobin a les vies o espais públics o que
hagin accedit a una propietat privada, inclosos els espais forestals del terme municipal
de Mataró.
4. Les persones que alimentin animals en espais privats es consideraran, a efectes
legals, els propietaris dels mateixos, als efectes de determinar la responsabilitat que
correspongui.

TÍTOL IV, RECOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS
CAPÍTOL I. DELS ANIMALS ABANDONATS
Article 31. Recollida d’animals
1. Correspon a l’Ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats,
perduts o ensalvatgits. L’Ajuntament podrà realitzar aquest servei de recollida per
qualsevol dels sistemes de gestió que s’estableixi a la normativa vigent.
2. La captura en viu de gossos, gats i fures ensalvatgits es realitzarà per mètodes
d’immobilització a distància.
3. En els casos en que la captura per immobilització no sigui possible, el Departament
de la Generalitat competent en matèria d’animals de companyia pot autoritzar
excepcionalment l’ús d’armes de foc i determinar qui ha d’emprar aquest sistema de
captura excepcional.
CAPÍTOL II. DE LA RECUPERACIÓ D’ANIMALS
Article 32. Termini i procediment
1. Correspon a l'Ajuntament la recollida dels animals abandonats o perduts i fer-se’n
càrrec fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats en els casos previstos en
la normativa aplicable.
2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de 20 dies hàbils des de que
ha estat recollit. El lliurament de l’animal es farà amb la identificació corresponent i
amb el pagament previ de totes les despeses originades.
3. Si l’animal porta identificació, l’Ajuntament o la entitat gestora del Centre d’Acollida,
notificarà a la persona que segons les dades de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de
Companyia (AIAC) sigui el seu titular, que té un termini de 20 dies hàbils per recuperar-

lo, amb l’advertiment que, un cop transcorregut aquest termini, si la persona
propietària o posseïdora no ha recollit l’animal, aquest es considera abandonat i pot
esser cedit, acollit temporalment o adoptat. La recuperació de l’animal s’entén sense
perjudici de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer pel seu abandonament.
4. Quan la persona propietària vulgui recuperar el seu animal capturat, haurà de:
a) D’acreditar-ne la seva propietat.
b) Presentar, si s’escau, el carnet de vacunació i/o controls sanitaris.
c) Presentar la documentació que acrediti que el gos o el gat estan
correctament censats. A més, si es tracta d’un gos considerat potencialment perillós,
caldrà acreditar que disposa de la corresponent llicència administrativa per la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos i l’assegurança de responsabilitat civil
sigui vigent.
d) Abonar les despeses de manteniment que hagi originat l’animal i pagar la
taxa corresponent de recollida i manteniment, i si és el cas, la identificació i registre
censal. Si aquests tràmits finalment no es realitzen, l’animal es considerarà legalment
abandonat.
5. Una vegada hagin transcorregut el termini anterior, si els animals de companyia no
han estat retirats per la persona propietària, es procedirà a promoure'n la cessió, a
donar-los en adopció o a qualsevol altra alternativa adient. Estarà prohibit el sacrifici,
llevat d'aquells casos en que sigui dictaminat sota criteri veterinari atenent a
conductes marcadament agressives envers les persones o altres animals i que hagi
estat valorat com a irrecuperable per part d'un veterinari amb coneixements
acreditables de comportament animal o en els casos d'estats patològics sense
possibilitat de tractament que impliquin patiment per a l'animal o que suposin un risc
de transmissió de malalties contagioses greus. En tots aquests casos és obligatori
utilitzar els mètodes d’eutanàsia autoritzats de conformitat amb les normes aplicables.
Article 33. Adopció i Acolliment d’animals
1. Els centres de recollida d’animals abandonats o perduts han d’atendre i fomentar les
peticions d’acolliment i/o d’adopció d’animals de companyia, les quals s’han de
formular per escrit.
2. L’adopció i/o acolliment dels animals de companyia s’ha d’ajustar als requeriments
següents:
a) Els animals han d’esser prèviament identificats.
b) Els animals han d’esser desparasitats, vacunats i esterilitzats si han assolit
l’edat adulta, per tal de garantir unes condicions sanitàries correctes.
c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats
higiènico sanitàries, etològiques i de benestar de l’animal.
d) El centre ha de dur un llibre de registre oficial, diligenciat per l’Administració
competent, amb les dades de cadascun dels animals que hi ingressen i surten, de les
circumstancies de captura, troballa o lliurament, de la persona que n’ha estat
propietària, si fos coneguda, i també de les dades de l’animal. L’especificació de les

dades que han de constar en el Registre seran les que s’estableixin per via legal o
reglamentària.
e) Cal emplenar i signar la declaració responsable esmentada a l’article 52
d’aquesta Ordenança.
CAPÍTOL III. COLÒNIES CONTROLADES DE GATS URBANS
Article 34. Colònies controlades de gats ferals urbans
1. Els gats ferals que conviuen en el municipi agrupats en colònies, formen part de la
fauna urbana i com a tals, se’ls ha de respectar la forma de viure i, sempre que sigui
tècnicament possible, se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupen.
2. L’Ajuntament identificarà, a través de recursos propis o d’associacions protectores o
d’entitats cíviques sense ànim de lucre, les agrupacions de gats ferals no identificats i
sense propietari conegut, amb la finalitat de procedir a la seva esterilització, control
sanitari i retornar-los al mateix lloc o a un altre per evitar molèsties als ciutadans.
3. Quan la colònia de gats s’ubiqui en un solar de titularitat privada o finca
deshabitada, l’Ajuntament recavarà l’autorització de la propietat per accedir-hi per
poder realitzar el control i atenció sanitària de la colònia, i si s’escau, per poder
mantenir-los en el mateix espai que ocupen. En cas contrari, es considerarà aquesta la
propietària dels gats i la responsable del seu manteniment i control sanitari.
4. Les zones on s’ubicaran les colònies de gats seran determinades per l’Ajuntament de
Mataró tenint en compte la proximitat de zones sensibles, com centres educatius,
esportius, àrees de joc infantil, zones de restauració, etc...
5. Així mateix, l’Ajuntament determinarà les zones on es situaran els dispositius per
alimentar i abeurar els animals, així com la resta d’elements necessaris per mantenir
les condicions de salubritat de la colònia (sorrals, zones d’aixopluc...).
6. L’alimentació de les colònies només es podrà realitzar per part de les persones
autoritzades per l’Ajuntament de Mataró, les quals aniran degudament identificades
amb l’acreditació que a aquests efectes expedirà l’Ajuntament. L’aliment mai es
deixarà al terra. Només es realitzarà amb pinso sec, en un lloc protegit, on no es
produeixin molèsties als veïns, tot procurant evitar embrutar la via i espais públics i
netejant les restes de menjar diàriament per evitar riscos sanitaris.
7. L’Ajuntament tindrà una base de dades de les colònies de gats controlades del
municipi, en aquesta hi figurarà:
a. Nom de la colònia
b. Responsables i les seves dades de contacte
c. Ubicació de la colònia (coordenades geogràfiques)
d. Punt d’alimentació
e. Número de gats de la colònia
f. Sexe dels individus de la colònia
g. Antiguitat de la colònia h. Incidències amb la colònia (afectacions als veïns,
actes vandàlics....)

8. En cap cas es pot utilitzar la colònia de gats ferals per dipositar o abandonar gats
domèstics.
Article 35. Autorització per a l’actuació en una colònia
1. L’Ajuntament determinarà qui és el responsable del manteniment de les colònies. A
aquests efectes, les associacions de protecció i defensa dels animals, registrades en el
cens d’entitats municipals, podran establir convenis amb l’Ajuntament per tal de
vetllar pel benestar, atenció sanitària i alimentació de les colònies de gats ferals.
2. Tota persona física que pretengui col·laborar voluntàriament en una colònia de gats
identificada, caldrà que formi part d’una associació que tingui un conveni signat per a
dita activitat amb l’Ajuntament i haurà de realitzar una formació impartida per
personal de l’Ajuntament en col·laboració amb associacions.
3. Un cop revisat el compliment dels requisits anteriors, l’Ajuntament expedirà una
autorització a nom de la persona, que haurà de portar sempre a sobre quan realitzi
tasques en les colònies autoritzades.
4. Funcions dels responsables de les colònies:
a. Col·laboració en l’elaboració i actualització de les dades de la colònia.
b. Alimentació de la colònia amb pinso sec.
c. Neteja de la zona del pinso sobrant
d. Vigilància dels individus de la colònia per detectar animals malalts, nous o
desapareguts.
e. Col·laboració en les captures per a l’esterilització dels individus.
f. Comunicació a l’Associació o l’Ajuntament de les incidències que puguin
ocórrer
5. Si alguna persona o associació tingués alguna denúncia per alimentar a la colònia
fora dels indrets establerts o incomplint les funcions indicades en l’apartat anterior,
l’Ajuntament, prèvia tramitació d’un expedient contradictori, li revocarà l’autorització.
6. L’ajuntament podrà elaborar un registre de les persones físiques i associacions
protectores d’animals responsables de les colònies identificades amb la finalitat de
comunicar qualsevol incidència, donar instruccions, protocols.
CAPÍTOL IV. ANIMALS DOMÈSTICS NO CONSIDERATS DE COMPANYIA
Article 36. Animals domèstics no considerats de companyia
1. La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats de
consum humà (conills, aus de corral, etc.) en domicilis particulars, tant si és en
terrasses, terrats o patis, resta condicionada al fet que les circumstàncies del seu
allotjament, l’adequació de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin i resti
garantit l’absència de risc sanitari, perill o qualsevol tipus de molèsties per sorolls,
olors o brutícia al veïnat, a altres persones o als animals mateixos.
2. Quan el nombre d'animals suposi una activitat econòmica, caldrà presentar la
corresponent comunicació prèvia ambiental sempre i quan l’ús estigui permès per les

normes urbanístiques, acreditar la inscripció com a nucli zoològic i adequar-se a les
normatives vigents en la matèria. Es presumirà que existeix activitat econòmica quan
el nombre d’exemplars excedeixi les necessitats de consum de la unitat familiar.
Article 37. Tinença i criança de grans animals
1 . La tinença i criança d’animals domèstics que per les seves característiques
necessiten un allotjament diferent a la llar familiar (com els cavalls) resta
condicionada, a més, al fet que les circumstàncies de l’allotjament, l’adequació de les
instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin. Requereix una autorització
administrativa municipal que s’atorga sens perjudici de la inscripció en el registre
pertinent del departament competent de la Generalitat de Catalunya
2. La sol·licitud d’autorització municipal haurà d’anar acompanyada d’un croquis de la
situació i plànol de les instal·lacions, llista d’animals (espècie, raça i nombre),
procedència dels exemplars, període previst de la tinença, destí dels residus, pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil.
3. En cap cas es podran allotjar en finques dins dels casc urbà.

TÍTOL V, GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
CAPÍTOL I. DEFINICIÓ I LLICÈNCIA ADMINISRATIVA OBLIGATÒRIA
Article 38. Definició
1. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els següents:
a) Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs creuaments: akita inu,
terrier starffordshire americà, bullmastiff, doberman, dog argenti, dog de Bordeus, fila
brasileiro, masti napolita, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull
terrier, tosa inu o japonès. Aquest llistat de races pot ser modificada per la normativa
vigent en cada moment.
b) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la
majoria de les característiques que figuren a l’annex II del Reial decret 287/2002, de 22
de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos.
c) En tot cas, es consideren gossos potencialment perillosos aquells que tot i no
estar inclosos en els apartats a) i b), manifestin un caràcter marcadament agressiu o
que hagin tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
d) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
2. Queden exclosos d’aquesta consideració els que pertanyen a les diferents forces i
cossos de seguretat i a les empreses de seguretat amb autorització oficial.
Article 39. Determinació de la potencial perillositat
1. Correspon a l’Ajuntament de Mataró determinar la potencial perillositat dels gossos
amb caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o
altres animals, d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o desprès d’una notificació o

denúncia, previ informe, d’un/una veterinari/ària oficial o col·legiat, designat o
habilitat per l’autoritat competent, el cost del qual anirà a càrrec del propietari o
posseïdor de l’animal.
2. Quan per a aquesta determinació sigui necessari, l’Ajuntament podrà requerir a la
persona propietària o posseïdora perquè lliuri l’animal. En cas de negativa, podrà
acordar, dins el procediment administratiu i com a mesura provisional, el comís de
l’animal per a sotmetre’l a la valoració corresponent. Aquesta mateixa mesura podrà
acordar-se prèviament a l’inici del procediment, sempre que posteriorment es ratifiqui
dins el termini legalment exigit.
3. Una vegada comunicada la resolució que determini la perillositat de l’animal,
l’interessat disposarà del termini d’un mes per a sol·licitar la corresponent llicència per
a la seva tinença.
Article 40. Llicència administrativa per la tinença i possessió
1. Prèviament a l’adquisició o tinença d’un gos potencialment perillós caldrà obtenir la
corresponent llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos. La llicència l’emet l’ajuntament en el qual l’animal resideix
habitualment i a on també haurà d’estar censat.
2. Com a condició indispensable per a la tinença els propietaris d’aquests gossos
hauran de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la
indemnització dels danys que l’animal pugui provocar a les persones i/o altres animals,
amb la quantia mínima que estableixi la legislació vigent. En aquesta pòlissa haurà de
figurar les dades d’identificació de l’animal. Coincidint amb la renovació de la pòlissa,
s’haurà de lliurar una còpia d’aquesta a l’Ajuntament i el corresponent rebut de
pagament vigent per comprovar la seva vigència.
3. Així mateix, tota persona que condueixi per llocs i espais públics un gos
potencialment perillós haurà d’obtenir l’oportuna llicència.
4. Per a l’obtenció de la llicència administrativa s’han de complir els requisits establerts
per la legislació especifica de gossos potencialment perillosos. La llicència té un
període de validesa de 5 anys i pot ser renovada successivament a petició de la
persona interessada. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en
que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per la seva
obtenció.
5. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser
comunicada al registre censal municipal, pel seu titular en el termini de 15 dies,
comptats de la data en que es produeixi.
6. A la llicència constaran les dades del titular o conductor de l’animal i les dades
d’aquest.
Article 41 . Taxa municipal
L’Ajuntament de Mataró fixarà anualment en les Ordenances fiscals i Preus Públics una
taxa municipal per la tramitació de la llicència per a la tinença i/o conducció d’animals
potencialment perillosos.

CAPÍTOL II. MESURES DE SEGURETAT
Article 42. Condicions de circulació i estada
1. Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicial o governativament
per a la tinença d’aquests animals no poden conduir, adquirir o ser propietaris
d’aquest tipus de gossos.
2. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix que
la persona que els condueixi i controli disposi de la llicència administrativa així com
l’acreditació de la inscripció de l'animal el cens municipal d'animals potencialment
perillosos i l’assegurança de responsabilitat civil.
3. A les vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports públics i llocs i
espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar
obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres
i proveïts del corresponent morrió homologat i adequat per la raça.
4. No es pot portar simultàniament més d’un gos potencialment perillós per una
mateixa persona en llocs i espais públics.
5. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a
tercers:
a) Les parets i les tanques han d’esser suficientment altes i consistents i han
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han d’esser tan resistents i efectives com la
resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o
obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat i sortir del recinte.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de
l’existència d’un gos d’aquest tipus.
6. Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la,
terrassa o pati han d’estar lligats, llevat que es disposi d’un habitacle amb l’alçada, la
superfície i el tancament adients per a protegir les persones o animals que accedeixin o
s’acostin a aquests llocs.
7. En els casos de gossos que presentin comportaments agressius patològics no
solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, es pot
considerar sota criteri facultatiu el sacrifici de l’animal.
Article 43. Ensinistrament i cria
1. Només s'autoritza la cria d’aquests gossos en els centres de cria autoritzats i inscrits
en el Registre Oficial de Nuclis Zoològics de Catalunya. Els animals que es vulguin
utilitzar per a la reproducció han de superar els tests de comportament que garanteixi
l’absència de comportaments agressius anormals.
2. L'ensinistrament d'atac i de defensa només es pot autoritzar en les activitats de
vigilància i de guarda d'empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat.

3. Les activitats relacionades amb l'ensinistrament de gossos només poden ésser
realitzades en els centres o les instal·lacions legalment autoritzats i per professionals
que tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per la titulació
reconeguda oficialment.

