
 
 
INFORMACIÓ SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
D'acord amb la normativa catalana, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos 
els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:  
 
a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.  
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.  
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, 
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, 
rottweiler, staffordshire i tosa japonès.  

Com obtenir la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos: 

La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet 
l’ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat.L’obtenció o 
renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’aquests gossos requereix el 
compliment dels requisits següents: 

1. Ser major d’edat. 
2. Inscriure el gos al Cens Municipal d’Animals de Companyia. 
3. Acreditar que el gos està identificat mitjançant un microxip. 
4. Presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 

una cobertura no inferior a 150.253€, la qual ha de fer referència a les dades 
d’identificació de l’animal. Aquesta pòlissa ha de tenir una vigència mínima d’un any. 
En aquesta pòlissa hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, 
coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’ajuntament 
per tal que pugui comprovar la seva vigència. 

5. No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del 
decret 170/2002, d’11 de juny. 

6. Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del decret 
170/2002, d’11 de juny. Aquest certificat ha d’estar tramitat per un centre mèdic 
autoritzat. 

7. Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, 
d’11 de juny i en relació amb els delictes que s’hi esmenten. 

 
 
Vigència de la llicència 
 
La llicència tindrà una validesa de cinc anys, podent ser renovada per períodes successius de 
la mateixa durada. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el seu 
titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits, sens perjudici de les sancions que 
aquests fets puguin comportar. 
 
 
La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular a l’autoritat responsable 
del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim de 48 hores. 
 
Ordenances municipals 
 
El propietari d’un gos potencial perillós haurà de respectar les ordenances municipals referents a 
aquests animals. 
Per norma general aquests gossos hauran d’anar sempre amb morrió i lligats amb corretja 
curta (màxim 2 metres i no extensible) al carrer i a tots els espais d’ús públic. 
 




