
LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS AMB 
POTENCIAL DE PERILLOSITAT 

Objecte: A Catalunya hi ha aprovada una llei que regula la tinença, cria i 
ensinistrament de gossos amb potencial de perillositat (afecta a 11 races i els 
creuaments que es donin entre elles), a més estableix sancions en cas de 
incompliment. Tots els propietaris d'aquests animals han de tenir una llicència 
que es tramita en els ajuntaments. 

La llicència l’ha de sol·licitar el titular de l’animal potencialment perillós per a la 
seva tinença. Tota persona que condueixi per espais públics un gos 
potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l'ajuntament. 

La llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos és personal i 
intransferible i s'ha de renovar cada 5 anys igual, que si fos per primera vegada 

Documentació necessària: 
• Original i fotocòpia de l'imprès de sol·licitud de la llicència degudament 

emplenat.  

• Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.  

• Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o 
molt greus.  

• Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).  

• Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui 
les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb 
una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.  

• Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de 
responsabilitat civil, en vigor.  

• Fotocòpia del certificat d’identificació permanent del gos (microxip). 

Gossos considerats potencialment perillosos: 

Vies per a la catalogació d'un gos com a potencialment perillós:

Per la raça  
Es consideren potencialment perilloses, les races o creuaments 
de: 



Per les característiques físiques 
Gossos amb totes, o la majoria, de les següents característiques físiques: 

• Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració 
atlètica, agilitat, vigor i resistència. 

• Marcat caràcter i gran valor. 

• Pèl curt. 

• Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada de la creu 
entre 50 i 70 cm, pes superior a 20 kg. 

• Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran, galtes 
musculoses i arrodonides, 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 angle moderat. 

Pels antecedents de l’animal 
L’ajuntament determinarà la potencial perillositat del gos, atenent a criteris 
objectius, d’ofici o per denúncia i previ informe de personal veterinari col·legiat. 

• Gossos que manifesten caràcter marcadament agressiu. 

• Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o 
animals. 

• Pit bull terrier  

• Staffordshire bull terrier  

• American staffordshire terrier  

• Rottweiler  

• Dog argentí  

• Dog de Burdeus  

• Fila brasileiro  

• Tosa inu o japonès 

• Akita inu  

• Bullmastiff  

• Dòberman  

• Mastí napolità  

• De presa canari 



• Gossos ensinistrats per a l’atac i la defensa. Aquests només 
s’autoritzen per a vigilància i guarda. 


