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INFORMACIÓ SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
Revisat des/07 

 
[en aplicació de la normativa reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos, estatal (Ley 
50/1999, Real decreto 287/2002) i catalana (Llei 10/1999, Decret 170/2002). Data d’entrada en vigor: 
28 de juny de 2002.] 
 
 

Gossos considerats potencialment perillosos 

 
Gossos que hagin tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos 

Gossos ensinistrats per l’atac i la defensa 

Gossos que pertanyen a alguna d’aquestes races o a llurs encreuaments: 

 
Bullmastiff    Dog argentí   Dog de Burdeus 
Fila Brasileiro    Mastí Napolità   Presa Canari 
Rottweiler    Tosa Japonès    
Akita Inu    Doberman 
Terrier Staffordshire Americà  Tosa Inu 
Pit Bull Terrier     Staffordshire Bull Terrier 
 

 A més a més a Lliçà d’Amunt, per criteri veterinari, es considera la raça Bull Terrier com animal 

potencialment perillós.  

Gossos que compleixin amb totes o la majoria d’aquestes característiques: 

 Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. 
 Marcat caràcter i gran valor 
 Pèl curt 
 Perímetre toràcic comprès entre els 60 i 80 centímetres, alçada a la creu entre 50 i 70 cm. I 

pes superior a 20 kg 
 Cap voluminós amb crani ample i gran i galtes musculoses. Mandíbules grosses i fortes, 

boca robusta, ampla i profunda 
 Coll ample, musculós i curt 
 Pit massís, ample, gran, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
 Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses. 

 
Els propietaris o possibles conductors de gossos inclosos en algun dels supòsits anteriors 
estan obligats a obtenir una llicència administrativa municipal que els autoritzi a tenir-los i 
passejar-los pel carrer. Es pot donar el cas que per passejar un gos es demanin quatre 
llicències si hi ha quatre persones de la família que ho fan.  
La llicència haurà de presentar-se a requeriment de l’autoritat competent. Existeix un règim 
sancionador pels casos en què es desatengui la normativa esmentada anteriorment. 
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Requisits i documentació necessària per sol·licitar la llicència administrativa a 
l’Ajuntament 
 
1. Instància sol·licitant la llicència 
 
2. Còpia del Document Nacional d’Identitat 

Per obtenir la llicència cal ser major d’edat. 
 

3. Certificat d’antecedents penals 
L’interessat no pot haver estat mai 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 narcòtics, així com no estar privat per resolució judicial de dret a la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
 
Aquest certificat el sol·licita l’Ajuntament respecte la persona interessada. 

 
4. Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica 

Aquests certificats acrediten que l’interessat no pateix cap malaltia o deficiència que pugui 
suposar un impediment per ser titular d’un gos potencialment perillós, i a la vegada també 
s’acredita que no existeix incapacitat psíquica o psicològica de les facultats mentals associada 
amb trastorns mentals i de conducta, dificultats psíquiques d’avaluació, percepció i presa de 
decisions i problemes de personalitat. 
 
Es podran obtenir als centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió dels permisos de 
conduir classe C, autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

 
5. Certificat de no haver estat sancionat per infraccions administratives greus o molt greus 

L’interessat pot sol·licitar aquest certificat al Departament de Medi Ambient, Direcció General de 
Patrimoni Natural i Medi Físic, carrer Dr. Roux nº 80, 08017 Barcelona, telèfon 93.567.42.00. 
Menys preferiblement, i com a alternativa, pot presentar una declaració jurada. 
 

6. Assegurança de responsabilitat civil 
L’interessat haurà de formalitzar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercer 
ocasionats pel gos de la seva propietat, amb una cobertura no inferior a cent cinquanta mil dos-
cents cinquanta-tres euros (150.253). 
 
Caldrà acreditar amb claredat mitjançant còpia de la pòlissa o altre document: 
a) l’import assegurat, que ha de ser, com a mínim, l’esmentat anteriorment. 
b) identificació del gos assegurat (xip, tatuatge) 
c) document de validesa de la pòlissa per l’any en curs (certificat, còpia del rebut anual). 

Aquest document s’haurà de entregar anualment a l’Ajuntament. 
 
7. Còpia de la targeta sanitària de l’animal i document d’identificació 

Han de figurar les dades corresponents a la raça de l’animal, identificació (xip o tatuatge) i estat 
de vacunació. 
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8. Cens del gos al Registre Municipal d’Animals de companyia 

Acreditar el cens municipal o sol·licitud de cens mitjançant el formulari específic. 
 
9. Descripció del lloc on habita l’animal 

Cal assegurar que es compleixen les condicions descrites en el següent punt. 
 
La llicència té una validesa de 5 anys i està subjecta a la taxa aprovada per la corresponent 
ordenança fiscal. En cas d’incompliment d’alguna de les condicions anteriors la llicència pot 
ser retirada. 
 
 

Informació sobre les mesures de seguretat que hauran de complir en llocs 
públics i estances privades 
 
1. Els animals potencialment perillosos hauran d’anar per la via pública obligatòriament amb el 
morrió adaptat a cada raça. 
2. Igualment hauran de ser conduits i controlats amb una cadena o corretja no extensible, de menys 
de dos metres, sense que es pugui portar més d’un animal per persona. 
3. Els animals que es trobin en finques, cases, parcel·les, etc. hauran d’estar lligats a no ser que es 
disposi d’un habitacle amb altura i adequat tancament, per evitar que en puguin sortir i causar danys 
a terceres persones. Les instal·lacions que allotgin els gossos potencialment perillosos han de tenir 
les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i provoquin danys a tercers: 

Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn 
i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir eels mateixos els 
mecanismes de seguretat. 
El recinte ha d’estar convenientment assenyalat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest 
tipus. 

4. La venda, traspàs, sostracció, pèrdua o mort de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al 
responsable del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim de 48 
hores. 


