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Requisits per
a l’accés i estància
amb gossos
als albergs

• Els gossos GPP hauran d’anar sempre lligats i amb
morrió als espais comuns interiors i exteriors de l’alberg,

i dutxes) ni a cap altre espai de l’alberg si no ho està

excepte a l’habitació. Es recomanen els morrions de

expressament indicat.

cistella, per tal de permetre al gos obrir la boca a dins,
però tancats pel davant amb reixa per impedir que
gos obrir la boca al seu interior.
• No s’acceptarà l’ús de collars de càstig a les
instal·lacions de l’alberg (collars que provoquen asfíxia,
amb nus escorredor o collars que fan pressió amb

A Catalunya el volum de llars on hi conviuen persones

puntes al coll o que produeixin descàrregues).

• Els alberguistes que desitgin gaudir d’una estada

i animals és força elevat, es calcula que a una de cada

als albergs de la Xanascat amb els seus animals de

tres llars hi tenen un animal de companyia. El fet de

companyia hauran de fer una reserva prèvia i indicar

• Els responsables de l’animal tenen l’obligació de
mantenir-lo en les degudes condicions higièniques

compartir els espais públics amb gossos fa que se’ns
presentin reptes i necessitats que ens permetin avançar
en la normalització de la seva presència als espais d’ús
compartit i/o de titularitat pública.
La Xarxa d’Albergs de Catalunya, en permetre l’accés
dels animals als albergs del territori català, d’una banda,
facilita la complicitat amb els usuaris i el turisme que vetlla
per la salut física i emocional dels animals i, d’altra banda,
és pionera i innovadora, i representa un model a seguir al
capdavant d’Europa.

i sanitàries. No s’acceptaran animals amb mal aspecte
gossos.
• Els albergs amb condicions d’acollir gossos, comptaran

(bruts, parasitats, etc.).
• Els gossos podran dormir a l’habitació amb els

amb un nombre limitat d’habitacions habilitades per a

propietaris, els quals hauran de portar els accessoris

aquest ús.

necessaris (llitets, abeuradors, menjadores, etc.). Cal
assegurar-se que els gossos no pugen als llits ni fan

• Cada reserva podrà incloure un màxim de 2 gossos que

malbé el mobiliari de l’habitació.

hauran de satisfer la tarifa corresponent per cadascun.
• Els responsables dels gossos hauran de presentar la

• Els animals no es podran quedar sols a les habitacions,
excepte durant els àpats. En aquest cas, caldrà penjar

documentació adient per tal de demostrar que l’animal

un cartell al pom de la porta exterior per tal d’indicar
la presència d’un gos a l’habitació i es recomana
deixar-los lligats per evitar comportaments que puguin

amb les dades del responsable.

ocasionar desperfectes a l’habitació.

• Els responsables dels gossos de races considerades
potencialment perilloses (GPP)* hauran de presentar
el carnet que acredita que han obtingut la llicència
municipal per la seva tinença.

*

• No és permès rentar els animals als banys (lavabos

Staffordshire bull terrier, terrier de Staffordshire americà i tosa japonès.

• Els responsables dels gossos han de recollir-ne els
excrements i hauran de fer-se càrrec de mantenir
l’habitació en bon estat d’higiene.
• Els gossos només podran accedir als ascensors amb
els seus responsables i només podran compartir l’espai
si els altres usuaris ho accepten.
• Els responsables dels animals es comprometen a
complir la normativa vigent de protecció animal (Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril) i la normativa d’accés
d’animals a establiments turístics (Article 39.bis de la
Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya).
• Els responsables dels animals es faran càrrec dels
danys que els animals puguin causar durant l’estància
tant al mobiliari com a terceres persones. En cas de
desperfectes, s’hauran d’abonar les despeses de

