Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Nova llei de tinença de gossos perillosos
A conseqüència de l’enrenou que ha comportat la publicació del Real Decret 287/
2002 sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, ens
plau de facilitar-vos la informació proporcionada per Clinican, clinica veterinària
de Cassà, en relació als detalls més rellevants de la disposició que podrien afectar
els propietaris d’un gos d’aquestes característiques.

QUINS

GOSSOS SÓN

PERILLOSOS?
Segons la nova norma es consideren
animals d’espècie canina potencialment
perillosos:
-Pit Bull Terrier
-Staffordshire Bull Terrier
-American Staffordshire Terrier
-Rottweiler
-Dogo Argentino
-Fila Brasileiro
-Tosa Inu
-Akita Inu
-Tots els creuaments anteriors
I tots els gossos que tinguin la major
part d’aquestes característiques:
- Aspecte musculat, robusts, cap voluminós, mandíbula ampla, coll gros, pit
ample, perímetre toràcic entre 60 i 80 cm.,
altura a la creu entre 50 i 70 cm. i pes
superior a 20 kg.

QUINA

Ser major d’edat
No tenir antecedents penals
Disposar de capacitat física i psicològica acreditada per un centre de reconeixement homologat, els mateixos on es fan
les proves pel carnet de conduir. Caldrà
renovar-la cada any.
Tenir una assegurança de responsabilitat civil per un valor superior a 120,000
euros.
Tenir la llicència municipal per la tinença d’animals perillosos, una vegada presentats els anteriors documents. Caldrà
renovar-la cada 5 anys.
Tenir identificats per microxips els animals

CASA DE MOSTRA A LES SURERES

LLICÈNCIA CAL?

Cada propietari d'un dels animals esmentats anteriorment caldrà que obtingui la llicència per a tinença d’animals
perillosos. Caldrà complir els requisits següents:

Tenir les condicions necessàries a l'habitatge, que assegurin la impossibilitat que
el gos pugui sortir a l’exterior o provocar
danys al públic en general.
En llocs públics, hauran d’anar lligats
amb cadena no extensible de menys de
dos metres, amb morrió, i el seu propietari haurà de dur amb ell la llicència administrativa.
Per tal d’adaptar-se al que dicta aquest
Real Decret, hi ha un termini de sis mesos
des del dia de la publicació (27/03/2002),
sol·licitar la llicència a l’Ajuntament del
respectiu municipi i realitzar les proves
d’aptitud que s'han detallat, en un centre
homologat.

Des de finals del passat mes d'abril ja
es pot visitar la casa mostra de la promoció d'habitatges les Sureres, situats
a l'antic terreny de la fàbrica Reliable,
just al darrere de Reliable Materials de

Construcció. L'horari d'atenció al públic
és: dissabtes, d'11 a 2 del migdia i de 2/
4 de 5 a 2/4 de 8 de la tarda, i diumenges d'11 a 2. Es poden concertar visites
trucant al telèfon 669 470 470
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Per a més informació:
Rossend o Maria

Telèfons: 972 46 17 48 - 629 45 32 53
629 44 75 51 Fax: 972 46 35 19
Carrer dels Pirineus, 6 - CASSÀ DE LA SELVA
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