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Els gossos considerats potencialment perillosos
Les obligacions derivades de tenir un gos considerat potencialment perillós venen estipulades tant
per normatives municipals (Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals) com per
lleis i decrets d’àmbit estatal i autonòmic.
Els gossos considerats potencialment perillosos
•

Els que pertanyen a les següents races o a llurs encreuaments
-

Akita inu
Terrier staffordshire americà
Bullmastif
Dòberman
Dog argenti
Dog de bordeus
Fila brasileiro
Mastí napolità
Pit bull terrier
Presa canari
Rottweiler,
Staffordshire bull terrier
Tosa inu o japonès

•

Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o per haver protagonitzat
agressions a persones o a d’altres animals.

•

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

•

Els que reuneixen totes o la majoria de les característiques esmentades a l’annex II del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Les obligacions de les persones propietàries de gossos potencialment perillosos
•

Disposar d’una llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment
perillosos que resideixin habitualment a Barcelona.

•

Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i
lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals i, en tot cas, no
inferior a 150.253 euros i que inclogui les dades d’identificació de l’animal.

•

Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i proveir-se del
document sanitari corresponent, de forma prèvia a la inscripció en el Registre municipal.

•

Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel seu titular en
el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi.

•

Sempre han d’anar fermats amb corretja o cadena sense que ocasionin lesions a l’animal i dur el
morrió col·locat.

•

No poden ésser conduïts per menors de divuit anys.

•

No es pot dur més d’un gos potencialment perillós per persona.

