OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS
El Decret 170/2002, d’11 de juny, estableix que tots aquells que vulguin tenir o conduir animals qualificats com a
potencialment perillosos, hauran d’obtenir la llicència administrativa pertinent, que haurà de ser emesa pels
ajuntaments dels termes municipals on es vulgui tenir aquests animals.
Gossos potencialment perillosos
En aplicació del Decret esmentat i, d’acord amb el Reial Decret 287/2002, i llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en tot cas tindran aquesta consideració aquells gossos
que pertanyin a alguna de les races següents o els seus encreuaments :
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□
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□
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□
□

Pit Bull terrier (American pit bull terrier, pit bull)
Staffordshire Bull Terrier (Stafford angles)
American StaffordshireTerrier
Rottweiler
Dog Argentí (Mastí argentí)
Fila Brasileiro
Tosa o Tunda Inu o japonés
Akita Inu (Mastí japonés)
Doberman
Bullmastif
Dog de Burdeos
Mastí Napolità
Presa Canari

Tanmateix, tindran aquesta consideració aquells gossos que compleixin totes o la majoria de les següents
característiques:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
Marcat caràcter i gran valor
Pèl curt
Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, altura de la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 kg.
Cap voluminós, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes,
boca robusta, ampla i profunda.
Coll ample, musculós i curt.
Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes
relativament llargues formant un angle moderat.
També tindran aquesta consideració els que manifestin un caràcter marcadament agressiu, els que hagin
estat ensinistrats per a defensa o atac o que hagin presentat episodis d’agressions a persones o altres
animals.

Es considera que compleixen aquestes característiques, com a mínim, les races següents: American bulldog,
english bull terrier i american bully.

DOCUMENTACIO QUE CAL APORTAR
DNI (fotocòpia)
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença
d’animals potencialment perillosos. Aquests requisits s’acreditaran
mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o
revisions de permisos de conduir, autoritzats pel Departament de Sanitat.
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys
a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €. Caldrà aportar el
rebut de l’assegurança.
Només en cas de tenir antecedents penals: Certificat d’antecedents del
Registre de penals i rebels.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL EMPLENAR
Instància sol·licitant la llicència i autoritzant l’Ajuntament a consultar la
inexistència d’antecedents penals
Declaració responsable de no haver sofert sanció per infraccions greus
o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a
l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
Règim jurídic d’animals potencialment perillosos.
ALTRES REQUISITS
Cal inscriure prèviament l’animal al Registre Municipal d’Animals de
Companyia.
Cal abonar la taxa associada al tràmit o aportar informe d’exempció de
taxa dels Serveis Socials Municipals.
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