
 
El teu gos, 

 La teva responsabilitat 

El teu gos és la teva responsabilitat, recull els 
excrements del teu gos. Si eduques la teva mascota i 

compleixes les teves obligacions t'estalviaràs problemes de 
convivència. El respecte de l'entorn urbà es vital. Tots volem un 
poble més saludable i net. 
 
L'animal ha de tenir un bon estat sanitari. Per això el veterinari 
t'informarà sobre l'alimentació sana i equilibrada, les vacunacions 
preventives, el control dels paràsits, les mesures de control 
reproductiu i tots aquells dubtes i problemes que pugui tenir el teu 
animal. 
 
Recomanem una revisió veterinària un cop cada any. 
 
 
   

Recordeu sempre: 
 

- No donar de menjar als gossos i gats en la via pública. 
- Registrar als gossos en el registre municipal. 
- Passejar-los amb cadena. 
- Recollir els excrements. 
- No abandonar-los. 
- Evitar que bordin sobre tot a la nit. 

 
SANCIONS: 
 
Les ordenances municipals recullen una sèrie d'infraccions que 

poden ser sancionades amb multes que arriben fins els 450 euros 

i en els cassos de gossos perillosos multes fins 3.000 euros  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Els gossos catalogats com a potencialment perillosos 
 
Aquestos gossos són: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American 
Staffodshire Terrier, Rottwalier, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, 
Akia Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog de Bordeus, Mastí Napolità, De Presa 
Canari i qualsevol altres que es pugin determinar per la seva constitució o 

agressivitat. 
 
No tothom pot tenir un gos d’aquestes característiques: 
 
Les persones que vulguin tindre un gos catalogat com a perillós han de 
complir amb els següents requisits: 
 

- S’ha d’obtenir prèviament la llicència administrativa que serà 
atorgada per l’Ajuntament. ( la llicència té una vigència de 5 anys ). 

- Ser major d’edat. 
- No haver estat condemnat pels delictes sobre el règim jurídic de 

tinença d’animals potencialment perillosos, Llei 50/1990. 
- Disposar d’un certificat de capacitat física i aptitud psicològica. 
- Tenir una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 

amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros. 
- Certificat negatiu d’antecedents penals. 
- Com a requisit previ a l’obtenció de la llicencia el gos ha d’estat 

identificat amb un microxip homologat.  
 

Per evitar problemes de convivència 
recorda que: 
 
1º tens l'obligació de CENSAR el  teu gos en el 
registre de l'Ajuntament i posar-li un microxip 
d'identificació. 
 
2º quan surtis a passejar el teu gos recorda 
portar-lo lligat i amb morrió sí està catalogat 
com a perillós. 
 
3º quan embruti el carrer, tens l'obligació de 
recollir els excrements de la via pública. 
 
4º procura evitar els lladrucs incontrolats i els 
sorolls que siguin molestos , recorda que l'has 
d'educar. 
 
5º respecta el medi urbà i les persones amb les 
que comparteixes aquests espais públics, no 
passegis el gos en zones prohibides com parcs i 
jardins. 

On hi són els pipicans a Vilanova del Camí? 
 

- Carrer Doctor Fleming ( Barri Bonavista ). 
 
- Passeig Industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


