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FULL INFORMATIU PER A L’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ
DE GOSSOS I ALTRES ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
El decret 170/2002, de data 11 de juny sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos; el qual complementa la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, obliga als posseïdors i/o conductors d’aquests animals
(únicament per majors de 18 anys) a disposar una llicència específica i a mantenir-los en unes
instal·lacions adients.
Son considerats gossos potencialment perillosos:
a) Els de les següents RACES I ENCREUAMENTS: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog
argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit Bull terrier, Gos de presa canari,
Rotweiler, Sataffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i Tosa japonès.
b) Gossos que presentin totes o gran part de les característiques següents:
- Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- Marcat caràcter i gran valor.
- Pèl curt.
- Perímetre de tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes
superior a 20 kg.
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i abultades.
Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Coll ample, musculós i curt.
- Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
- Extremitats anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posterior molt musculades, amb
potes relatives llargues formant un angle moderat.
La llicència de tinença/conducció o conducció d’animals potencialment perillosos l’haurà de
sol·licitar a l’Ajuntament on resideixi habitualment l’animal. Aquestes llicències, tenen una
vigència de cinc anys prorrogables per cinc més, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en
que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.
Per tal de tramitar la llicència haureu d’adreçar-vos a la Policia Local, essent imprescindible per
obtenir-la els requisits/documentació següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Ser major d’edat.
Fotocòpia DNI del propietari.
Certificat de penals, el qual es sol·licita des de Policia Local.
Certificat de la Generalitat de Catalunya conforme no ha estat sancionat per faltes greus o molt
greus en matèria de gossos perillosos, el qual es sol·licita des de la Policia Local.
Certificat de capacitats físiques i aptituds psicològiques, emès per un centre de reconeixement
oficial.
Pòlissa contractada on hi consti la cobertura no inferior a 150.253€ de Responsabilitat Civil per a
danys a tercers, i les dades de l’animal (nom, raça i número de identificació “xip” del gos)
- Presentació del rebut del pagament de l’assegurança.
Cartilla veterinària vigent on figuri la implantació i número de microxip identificatiu.
Fotografia tipus carnet del propietari.
Fotografia de l’animal (cos sencer).
Les instal·lacions on habita l’animal han de complir els requisits que s’indiquen al full adjunt, i
hauran de ser inspeccionades per un agent de la Policia Local, el qual determinarà mitjançant un
acta si compleixen els requisits establerts.
Senyalització de les instal·lacions amb una placa avisant que dins d’aquesta finca resideixen
gossos potencialment perillosos.
Pagament de la taxa corresponent.
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Aquest decret també obliga els propietaris d’aquests gossos a portar-los en els llocs i espais públics
lligats amb cadena o corretja no extensible que no superi els dos metres de llargària, i en cap cas
podran portar més d’un animal; sempre hauran de portar la pertinent llicència municipal a sobre quan
surtin a passejar el gos i mai un menor d’edat podrà conduir un gos de raça perillosa.
Per a la tramitació d’aquestes llicències s’haurà d’adreçar a les dependències de la Policia Local de
Vacarisses en horari d’atenció al públic de 09:00 a 14:00 de dilluns a divendres i de 16:00 a 18:00
hores els dilluns a la tarda, per a qualsevol dubte o aclariment posar-vos en contacte amb nosaltres al
telèfon 93-8359002 extensió 270.
El termini per sol·licitar la llicència dels gossos potencialment perillosos serà UN MES a partir del dia
en que rebi la informació. En cas de no obtenir la llicència abans d’aquest termini es procedirà a
sancionar al propietari d’aquest gos per infracció qualificada de molt greu contra l’article 13.1. b) de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos, pel qual es poden imposar multes de 1.502,53 fins a 30.050,61 Euros.
Tan mateix, us comuniquem que per a la tinença d’animals salvatges o potencialment perillosos
(exclosos gossos) la llei 50/99 de 23 de desembre estableix uns requisits similars als esmentats
anteriorment, per tant també haureu de sol·licitar llicència a l’Ajuntament.
Si teniu un animal d’aquestes característiques i voleu renunciar d’ell, NO L’ABANDONEU, poseu-vos
en contacte amb aquest Ajuntament.
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REQUISITS DE LES INSTAL·LACIONS DE GOSSOS DE RAÇA
POTENCIALMENT PERILLOSA
1.- Tancament mitjançant base de blocs de formigó de 40x20 o banqueta de
formigó, sobre cimentació perimetral de 30x60.
2.- Postes metàl·lics de Ø3 a Ø5 cm, amb una alçada de 2.20 m amb 20 cm ancorats
en cimentació i 2.00 m lliures.
3.- Tanca metàl·lica tipus malla de simple torsió ancorada a la base de blocs i als
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