
INFORMACIÓ SOBRE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

QUÈ ENTENEM PER GOS POTENCIALMENT PERILLÓS ?  

Es considera gos potencialment perillós aquell que per la seva tipologia racial, pel seu 

caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort 

o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a bens públics o privats.  

QUINS GOSSOS SÓN CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS ?  

a) Els que pertanyen a un de les races següents o a llurs encreuaments :  

• American Staffordshire Terrier  

• Akita Inu 

• Bullmastiff 

• Doberman  

• Dog Argenti 

• Dog de Bordeus 

• Fila Brasileiro 

• Mastí Napolità 

• Pit Bull Terrier 

• Presa Canari 

• Rottweiler 

• Staffordshire Bull Terrier  

• Tosa Inu o Japonès  

b) Els que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos 

c) Els que han estat ensinistrats per l’atac i la defensa. 

d) Els que llurs característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les 

esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març :  

o Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració́ atlètica, agilitat, vigor 

i resistència.  

o Marcat caràcter i gran valor. 

o Pel curt. 

o Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70 cm, pes superior 

a 20 Kg. 

o Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran, galtes musculoses i 

arrodonides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda. 

o Coll ample, musculós i curt. 

o Pit massís , ample, gran , profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 



o Extremitats anteriors paral·leles , rectes i robustes i extremitats posteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant angle moderat.  

 

REQUISITS D’IDENTIFICACIÓ I REGISTRE DELS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS  

a)  Identificació́ mitjançant MICROXIP adaptat al que estableix la norma ISO 11784.  

b)  Inscripció́ al Registre Censal d’animals de companyia de l’Ajuntament.  

c)  Llicència administrativa per la tinença de gossos potencialment perillosos expedida 

per l’Ajuntament. Per a la seva obtenció́ els interessats hauran de presentar a qualsevol 

dels registres municipals o a les OACs, els següents documents :  

o Instància sol·licitant la llicència de no haver rebut cap de les sancions 

administratives accessòries per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 

50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals 

potencialment perillosos.  

o En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d’una sanció administrativa de 

suspensió temporal de la llicència per a la tinença d’animals potencialment 

perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament, haurà̀ de presentar una 

declaració́ d’haver complert totalment aquesta sanció́.  

o Imprès d’autoliquidació́ per a la inscripció́ en el Registre Censal d’animals de 

companyia amb totes les dades emplenades i degudament segellat per l’entitat 

financera.  

o Original i fotocòpia del DNI o document que acrediti la majoria d’edat de 

l’interessat. 

o Certificat negatiu del corresponent registre, que acrediti no haver estat 

condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra 

la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda 

armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a 

la tinença d’animals potencialment perillosos.(Aquest certificat es pot demanar 

al Registre Central de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia, carrer San 

Bernardo 45 baixos 28015 MADRID, o a la Gerència Territorial de Catalunya del 

Ministeri de Justícia al carrer Pau Claris 158 – 08009 BARCELONA, Telf : 

93.482.34.90)  

o Certificat de capacitat física per la tinença d’animals potencialment perillosos. 

o Certificat d’aptitud psicològica per la tinença d’animals potencialment perillosos. 

(Aquest dos certificats es poden obtenir en els centres de reconeixement 

degudament autoritzats, en els que es determinen les aptituds psicofísiques dels 

conductors de vehicles).  



o Acreditació́ d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per 

danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 E. En aquesta pòlissa hi 

figuraran les dades d’identificació́ de l’animal. Anualment, coincidint amb la 

renovació de la pòlissa, se’n lliurarà una còpia a l’Ajuntament, per tal de 

comprovar la seva vigència.  

 

COM S’HA DE PORTAR UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS PEL CARRER ?  

La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs o espais 

públics, ha de portar la Llicencia administrativa i també el certificat de la inscripció́ de 

l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. 

El gos ha de portar, obligatòriament, un morrió́ adequat a la seva tipologia racial, i s’ha 

de conduir i controlar amb una corretja no extensible de menys de 2 metres.  

No es pot portar més d’un gos per persona.  

 


