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Sol·licitud  / renovació de llicència per a la tinença i conducció d'animals 

potencialment perillosos. 
 

Sol·licitant 

Nom i Cognoms 

 

DNI Data de naixement Telèfon 

 

Adreça 
 

Número Pis / Porta 

Municipi 
 

Codi Postal 

 
O en representació de .......................................................................................................... 

amb DNI núm. ........................................ 

EXPOSA: Que és titular del gos amb les següents característiques: 

Nom 
 

Raça Número de xip 
 

 
,i adjunt la següent documentació: 

1. Fotocòpia DNI. 
2. Dues fotografies grandària carnet. 

3. Certificat negatiu expedit per la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia de 
Palma de Mallorca (C/: Posada de la Real 6, 1º. 07003. Palma De Mallorca. 971 72 03 
22) de no haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la 
llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així 
com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment 
perillosos.  

4. Certificat negatiu expedit per la Consellería d'Agricultura i Pesca del Govern Balear 
(C/: Foners, 10. 07004. Palma de Mallorca. Tel.: 971 17 61 00) de no haver estat 
sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de 
les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic d'animals potencialment perillosos. 
5. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals 
potencialment perillosos expedit pel centre de reconeixement degudament autoritzat, 
d'acord amb el disposat en el Reial decret 2272/85, de 4 de desembre. 
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6. Pòlissa d'un segur de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no 
inferior a cent vint mil euros (120.000€) 
7. Documentació acreditativa de l'animal. 

Per tot això, 
 

SOL·LICITO: L'obtenció / renovació de la llicència per a la tinença d'animals 
potencialment perillosos. 

 
Condicions de la llicència (d'acord amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març) : 

2. La llicència administrativa serà atorgada o renovada, a petició de l'interessat, per l'òrgan 
municipal competent, conforme al disposat en l'article 3 de la Llei 50/1999, una vegada 
verificat el compliment dels requisits establerts. 
3. La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys podent ser renovada per períodes 
successius d'igual durada. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment 
que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts. Qualsevol variació de 
les dades que figuren en la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular en el termini de 
quinze dies, contats des de la data que es produeixi, a l'òrgan competent del municipi al que 
correspon la seva expedició. 
4. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència administrativa en 
vigor, acordada en via judicial o administrativa, seran causa per a denegar l'expedició d'altra 
nova o la seva renovació fins que aquelles s'hagin anul·lat. 

 

* Per a la presència i circulació en espais públics dels cans potencialment perillosos, 
serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, 
així com un morrió homologat i adequat per a la seva raça. 

 
 

 
 

 
.....................................................,a ....... de..........................del 200... 

 
 

(Signatura del/la interessat/ada) 
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Normativa aplicable. 
  

A continuació, s’ofereix la informació legislativa i administrativa referent a l'autorització de 
la llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos.  
Segons el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.  
Article 2. Animals de l'espècie canina potencialment perillosos. 

1. Als efectes previstos en l'article 2.2 de la Llei 50/1999, tindran la consideració de cans 
potencialment perillosos: 

a)Els quals pertanyin a les races relacionades en l'annex I del present Reial Decret i als cans 
encreuats entre aquestes. 

b)Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les quals 
figuren en l'annex II. I, sobre la base del Reial decret 1570/2007, de 30 de novembre, pel 
qual es modifica el Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment 
perillosos, tret que es tracti de cans-guia o de cans d'assistència acreditats i ensinistrats en 
centres oficialment reconeguts, conforme a la legislació autonòmica o, si escau, estatal, així 
com aquells cans que es trobin en fase d'instrucció per a adquirir aquesta condició. 

2. En tot cas, encara que no es trobin inclosos en l'apartat anterior, seran considerats cans 
potencialment perillosos aquells animals de l'espècie canina que manifestin un caràcter 
marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals. 
3. En els supòsits contemplats en l'apartat anterior, la potencial perillositat haurà de ser 
apreciada per l'autoritat competent atenent a criteris objectius, bé d'ofici o bé després d'haver 
estat objecte d'una notificació o una denúncia, previ informe d'un veterinari, oficial o 
col·legiat, designat o habilitat per l'autoritat competent autonòmica o municipal. 
 

ANNEX I 
a) Pit Bull Terrier. 

b) Staffordshire Bull Terrier. 
c) American Staffodshire Terrier. 

d) Rottweiler. 
i) Dogo Argentí. 

f) Fila Brasileiro. 
g) Tussi Inu. 

h) Akita Inu. 
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ANNEX II 
Els cans afectats per la present disposició tenen totes o la majoria de les característiques 
següents: 
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 
b) Marcat caràcter i gran valor. 

c) Pèl curt. 
d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 
centímetres i pes superior a 20 kg. 
i) Cap voluminós, cuboide, robusta, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. 
Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
f) Coll ample, musculós i curt. 

g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt 
musculoses, amb potes relativament deixes anar formant un angle moderat. 


