A L’ICATER TU TAMBÉ HI ETS BENVINGUT!
L’article 21 de la Ordenança Municipal de Tinença i Protecció dels Animals de
l’Ajuntament de Terrassa estableix el següent: “La prohibició d’entrada i permanència
d‘animals en establiments públics i allotjaments de tota mena, tals com hotels, pensions,
restaurants, bars, cafeteries i similars, és discrecional del titular, llevat dels gossos
d’assistència i dels de seguretat. Fins i tot disposant de l’autorització del titular de
l’establiment, serà necessari que els animals estiguin degudament identificats i vagin
proveïts amb les mesures de seguretat escaients i subjectes per corretja o altre mitjà que
asseguri la seva subjecció i contenció. Els gossos potencialment perillosos sempre han
d’anar fermats amb corretja o cadena i dur el morrió col·locat”.
En base a això i a la normativa estatal i autonòmica de Catalunya, considerem que al ser
discrecional al nostre col·legi fem PERMISIBLE l’entrada de gossos, sempre i quan es
compleixin uns requisits mínims exigits legalment i d’altres que son essencials pel
benestar de l’animal:

A l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa es PERMET l’entrada dels advocats i
advocades juntament amb el seu animal de companyia sempre i quan els seus
propietaris compleixin els següents,

REQUISITS
1. Que portin l’animal subjecte amb corretja.
2. Que portin l’animal amb les mesures de seguretat adequades a les
característiques del mateix, si s’escau.
3. Que l’animal estigui degudament identificat mitjançant microxip homologat i
amb registre vigent a ANICOM o AIAC.

4. Que l’animal es trobi degudament censat a l’Ajuntament del seu domicili
(Registre Municipal d’Animals de Companyia).
5. Recomanem que l’animal porti al collar una placa identificativa amb el seu nom
i les dades de contacte del seu propietari.

6. Que l’animal es trobi en unes bones condicions higièniques i de sanitat

REQUISITS
ESPECIFICS PER A GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
A banda dels requisits exigits per la resta de gossos, s’hauran de complir els següents
requisits:
1. Que portin l’animal subjecte amb corretja no extensible i de menys de 2 metres.
2. Que portin l’animal amb les mesures de seguretat adequades a les
característiques del mateix, i en tot cas amb un morrió.
3. La persona que porti l’animal considerat GPP, no pot portar més d’un gos amb
aquesta consideració.
4. Estar en possessió de la llicència municipal especial per a Gossos Potencialment
Perillosos. Es traca d’una obligació legal, aquesta llicència té una validesa de 5
anys, posteriorment caldrà que sigui renovada per períodes successius.
5. La persona propietària o posseïdora del gos ha de ser major d’edat.
6. El propietari o posseïdor ha de tenir capacitat física i aptitud psicològica suficient.
7. Cal tenir subscrita i amb vigència, assegurança de Responsabilitat Civil.

ESPECIFICACIONS
1. Es reserva el dret de tot el personal de l’ICATER, així com de la seva Junta de no
permetre entrar a un gos en cas d’incompliment dels requisits exigits que
permeten la seva entrada.
2. Recordeu que sempre heu de recollir els excrements del vostre gos a la via
pública, així com en espais privats.

NORMATIVA RELACIONADA D’INTERÈS
Per a més informació en relació a aquest tema, podeu consultar la següent normativa:
•
•

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals.
DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el

•
•
•

Registre general d’animals de companyia.
LEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
LLEI 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei
de protecció dels animals.
Ordenances municipals sobre tinença d’animals i protecció de cada municipi.

