Annex VIII
Tinença, cura i conducció d’animals perillosos per part del voluntari/a
Concepte:
Es considera gos potencialment perillós aquell que, per la seva tipologia racial, pel seu
caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort
o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a béns públics o privats.
Gossos considerats potencialment perillosos:
a) Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments: Akita Inu,
terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila
brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, stafforshire bull
terrier, tosa inu o japonès.
b) Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
c) Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
Llicència Administrativa:
El voluntari declara expressament que és titular de la llicència administrativa municipal
necessària per a la conducció de gossos potencialment perillosos per espais públics,
d’acord amb el que disposa l’article 3 del Decret 170/2002, d'11 de juny.
Normes de seguretat que ha de complir el voluntari/a:
1. El voluntari quan condueixi o controli animals potencialment perillosos en llocs o
espais públics haurà de portar sempre a sobre la corresponent llicència administrativa.
2. El voluntari, a llocs i espais públics, serà responsable de que els gossos
potencialment perillosos:


Portin obligatòriament morrió adequat a la tipologia i raça de cada gos.



De conduir-los i controlar-los amb cadena o corretja no extensible de menys de
2 metres, i seguir les pautes explicades en la formació prèvia. Cada voluntari
sols podrà portar un gos.

3. La sostracció o pèrdua del animal haurà de ser comunicada immediatament, des
que el voluntari tingui coneixement d’aquests fets, a la Societat Protectora d’Animals
de Mataró SPAM, a efectes de poder-ho comunicar dintre de termini al òrgan
municipal competent.
Manifesta així mateix el voluntari/a que coneix i se li ha lliurat còpia per escrit, dels
protocols i mesures de seguretat interns de la Societat Protectora d’Animals de Mataró
SPAM relatius a la tinença, cura i conducció de gossos potencialment perillosos.
A _________________ ,_____ d __________________ de 20

Signatura del voluntari/a (sempre ha de ser major d’edat)
Nom i cognoms:
DNI:

