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PRESENTACIÓ DE L’ESBORRANY DE PROPOSTA DE PATRÓ RACIAL 
 

Recomanat pel CERVA per a ús de jutges, criadors i aficionats 
 

El treball realitzat al voltant de la nostra raça des de la seua oficialització buscant la unificació 
de criteris, la labor de selecció efectuada i els estudis zoomètrics realitzats pel CERVA sobre la 
cabanya de gos rater ratifiquen la necessitat d'actualitzar el patró racial original a la realitat 
actual de la raça, per a la qual cosa s’han de delimitar alguns paràmetres, aclarir-ne uns altres 
i realçar les característiques que ens distingeixen d'altres races similars.  

Mentre arriba el moment de realitzar aquestes modificacions de manera adequada, i ateses 
les sol·licituds rebudes, publiquem aquest document, que reflecteix de forma més real la 
situació actual del gos rater valencià, realça les seues característiques pròpies i constitueix la 
base per al futur pròxim. 

Aquesta proposta, basada en l'experiència de criadors i aficionats i en les dades recopilades, 
està consensuada per la Junta Directiva del Club, aprovada en el seu moment en Assemblea 
General i revisada per persones d'àmplia experiència cinòfila. Ha servit de model per a 
criadors i socis del Club durant els últims anys.  

Ara es difon amb la finalitat que servisca de guia per a tots els aficionats i amb la intenció que 
ajude en la continuïtat i estabilització de les millores aconseguides.  

Que jutges, criadors i aficionats (dins de les seues possibilitats) es basen en aquest esborrany 
quan jutgen, trien o seleccionen un gos rater, ajudarà enormement en la tasca d'afermar la 
nostra raça amb l'homogeneïtat necessària i amb els principals trets racials ben marcats. 

L'altre document, Trets diferencials de la raça canina gos rater valencià, suposa un resum de 
les principals característiques racials reflectides en el patró racial. El conjunt de tots aquests 
trets conformen una raça única i la diferencien d'altres de similars. 

Agraïm anticipadament l'ús i la difusió d'aquests documents. 

 

Club Espanyol del Rater Valencià - CERVA 
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ESBORRANY DE PROPOSTA DE PATRÓ RACIAL DEL GOS RATER VALENCIÀ 
Elaborada pel CERVA 

Recomanat per a ús de jutges, criadors i aficionats 
 

ORIGEN I PROCEDÈNCIA 

El seu origen es relaciona amb exemplars propis de la zona, la Comunitat Valenciana 
(Espanya), de grandària i característiques semblants, amb aportació d'antics terriers de 
procedència britànica i altres de similars. Documentada la seua existència a la Comunitat 
Valenciana des de l'últim terç del segle XIX, és seleccionat i molt valorat per la gent del camp 
per les seues condicions d’avisador, caçador i company fidel. El seu auge i difusió coincideixen 
amb els del cultiu de la taronja. L'entorn i les característiques socioculturals de la zona van 
contribuir a fixar les característiques especials de la raça. 

Altres noms amb els quals el coneixem: rateret, fusterrier. 

APARENÇA GENERAL 
 
Gos de talla menuda, aparença cuidada, harmònica i proporcionada. D'aspecte rústic, fort i 
esvelt, exempt de pesadesa. Amb una mirada espavilada i molt expressiva que denota gran 
intel·ligència. La construcció del seu cos adverteix agilitat, força i rapidesa de moviments. El 
seu pèl és curt i apegat a la pell. Predominantment de capa tricolor (negre i foc amb taques 
blanques aleatòriament repartides i d'extensió variable). Sense defectes de nanisme. 
 
TEMPERAMENT / COMPORTAMENT/ UTILITAT 
 
Caràcter viu, atent, alegre, intel·ligent, alerta i actiu. Afectuós i fidel amb el seu amo del qual 
està sempre pendent. Desconfiat amb els estranys però sociable i juganer amb els coneguts. 
Valent, tant en la caça com en la defensa de les propietats dels seus amos. Aprén amb 
facilitat. 
Dedicat ancestralment a netejar cases i quadres de rosegadors i la caça de rates, rates 
d'aigua, conills, ànecs, talps i altres animals xicotets. A més, és gos de guarda per la seua 
capacitat per a avisar per mitjà del lladruc. Excel·lent gos de companyia i, per les seues 
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característiques i predisposició, apte per a altres utilitats. El seu caràcter i les seues 
característiques especials l’han convertit en un gos polivalent, amb gran capacitat 
d'adaptació. S’ha guanyat l'estima dels que el coneixen i s’ha assegurat la seua supervivència 
com a raça gràcies a la seua bellesa, caràcter i funcionalitat. 
 
CAP 
Ben proporcionat respecte al cos. Amb pell ben adherida. Aspecte harmònic, viu i elegant. 
Expressió intel·ligent i mirada intensa. 
 
Proporcions: 
Amplària crani / longitud crani: 1/1 
Longitud musell / longitud crani: Tendent al 4/5 
 
REGIÓ CRANIAL 
Crani: lleugerament convex. Eixos craniofacials paral·lels. Occípit poc marcat. Arcades 
supraciliars i solc frontal poc marcats. 
Depressió nasofrontal (Stop): marcada. 
 
REGIÓ FACIAL  
 
Trufa: negra (marró en els xocolate i foc) i proporcionada, no gran.  
Musell: canya nasal recta i estreta. De perfil la trufa apareix integrada en la mandíbula 
superior. La inferior no apareix retreta. 
Llavis: fins, apegats, amb la comissura labial no marcada. Pigmentats en negre (marró en els 
xocolate i foc).  
Mandíbules i dents: mandíbules fortes, de grandària apropiada. Dents blanques, 
d'implantació i nombre correctes (42 peces). De grandària adequada. Mossegada en tisora. Es 
tolera l'absència de fins a dos premolars. 
Galtes: apegades, no protuberants, pell estirada. 
Ulls: mitjans, ovalats, separats i poc excel·lents. Color de l'iris castany, preferiblement fosc. 
Parpelles fines i ben apegades a l'ull, pigmentades en negre (del color corresponent en els 
marró i foc). 
Orelles: alçades, de grandària mitjana (doblegades sobre el crani, la punta arribarà al 
llagrimer), proporcionades al capdavant, triangulars, no gruixudes. D'inserció alta en suau 
forma de V, a causa del crani lleugerament convex. 
 
COLL: de longitud mitjana, lleuger i elegantment arquejat, de secció ovalada, amb 
musculatura desenvolupada. Mancat de papada. D'inserció alta. 
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COS  
D'aparença quadrada. Musculatura ferma i ben marcada. Proporcionat i funcional. 
Proporcions: 
Alçada a la creu/diàmetre longitudinal: encara que és d'aparença quadrada, és una mica més 
llarg que alt. 
Altura a la creu/altura de la pota: la distància del sòl al colze serà una mica major que la del 
colze a la creu. 
Línia superior: creu poc marcada. Línia dorsolumbar recta amb la gropa en lleuger descens.  
Línia dorsolumbar: recta. 
Gropa: curta, en lleuger descens. 
Pit: moderadament ampli, fort i profund. Línia inferior descendida fins al colze, sense 
sobrepassar-lo. 
Costellam: arquejat. 
Ventre: recollit. 
 
CUA 

D'inserció mitjana. Una mica més gruixuda en el naixement i s’afina cap a la punta. De 
longitud mitjana-llarga. Cabells curts i fins com en el cos. El port és dels coneguts com a sabre 
o falç, no enroscada ni torta. Elevada en moviment. Tradicionalment s'amputava sense 
respectar cap vèrtebra o deixant només les primeres. Existeixen individus anurs. 
 
EXTREMITATS 

MEMBRES ANTERIORS 

Aparença general: musculats i ben aplomats. Han de ser rectes i paral·lels. Angulacions 
marcades. 
Muscles (escàpules): oblics. Sòlids i musculats adequadament. 
Braços (húmer): fort i ràpid. Sòlid. Aproximadament de la longitud de l'escàpula, amb la qual 
forma un angle marcat. 
Colzes: no han d'estar separats, ni atapeïts al pit. 
Avantbraços (cúbit-radi): llarg i fi, però d'ossada massissa. 
Carp: sòlid. 
Metacarp: sòlid i flexible. Vist de front és recte, de perfil lleugerament inclinat respecte al sòl. 
Peus anteriors (mans): de llebre. Ungles i coixinets plantars resistents. 
 
 
 

http://www.clubratonerovalenciano.com/
mailto:clubcerva@gmail.com


  

Inscrit en el Registre nacional d’associacions, grup 1r, secció 1a, núm. 600569   
   CIF G98466832 

 

www.clubratonerovalenciano.com 
clubcerva@gmail.com 

 
 

 
MEMBRES POSTERIORS 
Aparença general: musculats i perfectament aplomats. Molt potents, amb les angulacions 
marcades, la qual cosa li aporta una gran capacitat per a efectuar grans salts. En equilibri amb 
els davanters. 
Cuixa (fèmur): musculats, forts, potents i amb bona longitud. 
Cama (tíbia): forta i musculosa, de longitud proporcionada (similar a les cuixes) i angle 
moderat respecte a la cuixa.  
Garró: pronunciat, amb tendons ben definits. 
Metatars: perpendicular respecte al sòl, de longitud moderada i exempt d’esperons. 
Peus posteriors: de llebre. Ungles i coixinets plantars resistents. Absència d’esperons. 
 
MOVIMENT 
Ràpid, solt, elàstic i airós, amb gran facilitat per al salt. Ampli, cobrint suficient terreny i amb 
bon empenyiment posterior. Eficient i sense ambladura. Els membres anteriors i posteriors 
han de moure's paral·lelament. Es mou amb gran facilitat donant la sensació de fer-ho sense 
esforç. La trepitjada és lleugera, sense pesadesa i sembla no tocar el sòl. 
 
PELL, PÈL, COLOR I MARQUES  

Pell: fina i apegada en tot el cos. 
Pèl: fi i curt, brillant, apegat al cos. De només 1,5 cm de longitud. 
Color: el predominant és el tricolor negre-foc amb taques blanques d'extensió variable i 
aleatòriament repartides. També es presenta el tricolor marró-foc amb taques blanques, el 
marró i foc i el negre-foc. En els dos últims casos seria desitjable alguna mínima marca blanca. 
Es tolera el ticking (pigallat, puntejat). Pot aparéixer en les taques blanques i presenta el color 
original de la zona. 
En tots els casos poden presentar-se restes de color foc en les zones corresponents a aquest 
color (potes, pit, regió perianal). 
Marques: el cap és sempre negre o marró, segons el cas, amb les marques foc (màscara) 
obligatòries, ben definides i delimitades, no s’admeten taques blanques en aquesta zona. 
 
GRANDÀRIA 

Altura a la creu:  
Mascles: de 34 a 38 cm, la ideal és 36 cm. 
Femelles: de 31 a 36 cm, la ideal és 34 cm. 
En tots dos sexes es tolera un centímetre per excés, sempre que l'exemplar tinga qualitats 
excel·lents i siga harmònic, funcional i balancejat. 
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FALTES 

Qualsevol desviació dels criteris abans esmentats es considera com a falta i la gravetat 
d'aquesta es considera en el grau de la desviació respecte a l'estàndard, especialment de les 
seues conseqüències sobre la salut, el benestar i la capacitat del gos per a fer la seua tasca 
tradicional.  
Qualsevol gos que demostre senyals clars d'anormalitats físiques o de comportament ha de 
ser desqualificat. 
Els mascles han de tenir dos testicles d'aparença normal completament descendits en l'escrot.  
Només els gossos funcionalment i clínicament saludables, amb la conformació típica de la 
raça, hauran d'usar-se per a la criança. 
 
FALTES LLEUS 
- Absència d'un o dos premolars. 
- Presència de pèls blancs al davant o musell. 
- Longitud de pèl lleugerament major a 1,5 cm en alguna zona. 
- Moviment en ambladura. 
 
FALTES GREUS 
- Caràcter tímid. 
- Cap voltat o en forma de poma. 
- Inserció molt baixa d'orelles. 
- Taques despigmentades en trufa, mucoses o parpelles. 
- Absència de més de dues peces dentals i fins a quatre en total. 
- Dents desalineades. 
- Ulls clars (excepte en els marrons), prominents o redons. 
- Línia dorsal ensellada (cifosi o lordosi) 
- Costellam pla o amb massa forma de tonell. 
- Ventre excessivament recollit (tipus llebrer). 
- Aspecte de pesadesa o excessivament lleuger. 
- Extremitats excessivament llargues o curtes. 
- Dits oberts. 
- Mans o peus de gat. 
- Garrons junts o massa separats. 
- Moviments maldestres, creuats o pesats. 
 

FALTES DESQUALIFICANTS 
- Exemplar atípic. 
- Absència de màscara, mal definida o mal delimitades les taques foc. 
- Agressivitat, covardia o extrema timidesa davant de persones o d’altres gossos.  
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- Monorquídia o criptorquídia. 
- Albinisme. 
- Prognatisme o endognatisme. 
- Mossegada que no siga en tisora. 
- Dentadura incompleta, amb més de quatre faltes dentàries.  
- Orelles no alçades completament en adults. 
- Presència d’esperons posteriors. 
- Cabells llargs i/o arrissats. 
 - Cua de llebre. 
- Trufa, mucoses o parpelles rosades o despigmentades. 
- Qualsevol capa diferent de la del patró racial. 
- Alterar o manipular artificialment el color o qualsevol altre tret de l'exemplar. 
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RESUM DEL CONJUNT DE TRETS QUE DIFERENCIEN EL GOS RATER VALENCIÀ D’ALTRES 
RACES SIMILARS 

Encara que alguns dels trets del gos rater el distingeixen per ell mateix d'altres races similars, 
és el conjunt de tots, especialment els detallats a continuació, els que el defineixen com una 
raça única. 
 
Proporcions del cap: 
Amplària crani / longitud crani: 1/1 
Longitud musell / longitud crani: 4/5 
Crani: lleugerament convex 
Depressió nasofrontal (Stop): marcada 
Ulls: mitjans, ovalats, separats i poc excel·lents 
Orelles: alçades, de grandària mitjana (doblegades sobre el crani, la punta arribarà al 
llagrimer), proporcionades al cap, triangulars, no gruixudes. D'inserció alta en suau forma de 
V, a causa del crani lleugerament convex. 
Cua: d'inserció mitjana. Una mica més gruixuda en el naixement i afinant-se cap a la punta. De 
longitud mitjana-llarga. Cabells curts i fins com en el cos. El port serà dels coneguts com a 
sabre o falç, no enroscada ni torta. Elevada en moviment. No es permet el tipus de llebre. 
Peus i mans: de llebre. 
Color: el predominant és el tricolor negre-foc amb taques blanques d'extensió variable i 
aleatòriament repartides. També es presenta el tricolor marró-foc amb taques blanques, el 
marró i foc i el negre-foc. En els dos últims casos seria desitjable alguna mínima marca blanca. 
Marques: el cap és sempre negre o marró, segons el cas, amb les marques foc (màscara) 
obligatòries, ben definides i delimitades, no s’admeten taques blanques en aquesta zona. 
Proporcions en el cos: 
Alçada a la creu/diàmetre longitudinal: encara que és d'aparença quadrada, és una mica més 
llarg que alt. 
Altura a la creu/altura de la pota: la distància del sòl al colze serà una mica major que la del 
colze a la creu. 
Angulacions: marcades. 
Costellam: encorbat, ni pla ni en tonell. 
Grandària (altura a la creu): 
Mascles: de 34 a 38 cm, la ideal és 36 cm.  
Femelles: de 31 a 36 cm, la ideal és 34 cm. 
En tots dos sexes es tolera un centímetre per excés, sempre que l'exemplar tinga qualitats 
excel·lents i siga harmònic, funcional i balancejat. 
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