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OBJECTE

1. Definir què es considera un gos perillós i un gos potencialment perillós.

2. Regular la tinença d’un gos perillós i la tinença d’un gos potencialment
perillós i les obligacions dels propietaris.

3. Establir els requisits per a la tinença d’un gos perillós.

4. Establir els requisits per a la tinença d’un gos potencialment perillós.

5. Regular la formació prèvia obligatòria que han de fer les persones que
vulguin esdevenir propietaris d’un gos potencialment perillós, abans de
l’adquisició del gos segons el que s’estableix en aquest Reglament.



RELACIÓ ATESTATS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
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GOS POTENCIALMENT PERILLÓS

Gossos de pura raça i gossos que resultin de l’encreuament amb alguna de les races
reconegudes com a potencialment perilloses:
1) Akita americà
2) Bullmastiff
3) Dòberman
4) Dog argentí
5) Dog de Bordeus
6) Fila brasiler
7) Mastí napolità
8) Pit bull terrier americà
9) Gos de presa canari
10) Rottweiler
11) Terrier de Staffordshire americà
12) Bull terrier de Staffordshire (anglès)
13) Buldog americà
14) Akita inu
15) Tosa inu



GOS PERILLÓS

INTERVENCIÓ 
MÉDICA

INTERVENCIÓ 
VETERINÀRIARAC (GPP)

RAC (GPP)
Gossos que mostrin, en un 
moment determinat, un 
comportament amb signes 
evidents d’agressivitat i que 
puguin suposar una amenaça 
per a la integritat física de les 
persones o altres animals 
segons el que determinin els 
agents del Cos de Banders.

Mossega o ataca una
persona que es comporta
pacíficament i d’acord amb la
llei, o bé ataca un altre animal
el propietari del qual respecta
la llei, i causa una lesió que
comporti una intervenció
mèdica a la persona que hagi
estat atacada o una
intervenció veterinària a
l’animal que hagi estat atacat.



REGISTRE D’ANIMALS DE COMPANYIA. RAC 

Actualment al RAC
hi ha actius 645 (6%)
gossos considerats
potencialment perillosos,
ja siguin races pures de
gossos considerats
potencialment perillosos,
encreuaments amb aquestes
races, o gossos perillosos
que per mostrar agressivitat,
mossegar o atacar una
persona o animal que es
comporta pacíficament i
segons la llei, passen a ser
considerats perillosos.



Qualsevol persona que vulgui ser propietària d’un gos perillós o d’un gos
potencialment perillós ha de complir els requisits generals següents:

1. Ser major d’edat.
2. No estar en situació de tenir legalment modificada la capacitat.
3. No haver estat sancionat prèviament pel comís d’infraccions greus o molt greus

en relació amb la tinença i protecció d’animals.
4. Ser titular i tenir permanentment contractada a una companyia d’assegurances

legalment establerta una pòlissa d’assegurança que cobreixi les responsabilitats
civils que es puguin derivar pels danys i els perjudicis que l’animal pugui
ocasionar a tercers.

5. Disposar de la documentació que acrediti que s’ha dut a terme i, si escau, s’ha
superat la formació prèvia obligatòria.

Requisits generals per a la tinença



Aquesta targeta ha d’estar permanentment en possessió del propietari de
l’animal, el qual està obligat a presentar-la als agents del Cos de
Banders, així com a qualsevol altre agent de l’Administració pública que
tingui atribuïdes, d’acord amb el marc normatiu vigent, funcions de control
en matèria de tinença d’animals de companyia, sempre que li requereixin.

Targeta identificativa per a gossos potencialment perillosos



Formació prèvia obligatòria

Les persones que vulguin esdevenir propietaris d’un gos potencialment perillós

 Formació impartida per en un centre d’ensinistrament autoritzat:
 Difusió de coneixements sobre les races reconegudes com a potencialment perilloses i el

seu comportament, etologia canina.
 Valoració de l’entorn de la persona que el vol adquirir (entorn familiar, tipus d’habitatge, estil

de vida, capacitats, etc.) a efectes de poder generar una reflexió prèvia abans de prendre la
decisió d’adquirir un gos d’una raça reconeguda com a potencialment perillosa.

 Formació sobre la normativa vigent en matèria de tinença i protecció d’animals de
companyia i les obligacions que s’han de respectar:
 Aquestes accions formatives són organitzades i impartides periòdicament i com a mínim un

cop cada semestre pel ministeri encarregat de l’agricultura, amb la col·laboració del Cos
de Banders.

 Les convocatòries es fan públiques mitjançant l’ordre ministerial respectiva, en la qual
s’indiquen les dates, la durada, els horaris i el lloc en el qual es faran les sessions
formatives, així com el nombre de places disponibles, el temari i el preu públic del cost de
la inscripció.

Per a cada tipus de formació s’ha de superar una prova d’avaluació per 
obtenir l’acreditació corresponent.



Formació prèvia obligatòria

També l’hauran de fer aquells propietaris que ja tinguin un gos perillós de
manera prèvia a l’entrada en vigor del Reglament i que hagin incomplert
alguna de les mesures definides al Reglament. També els propietaris dels

gossos que passin a ser gossos considerats perillosos.



 Els gossos perillosos o potencialment
perillosos, han d’anar sempre lligats
mitjançant una corretja o cadena no
extensible d’una llargada de com a
màxim 1,5 metres (150 cm) i proveïts
d’un morrió degudament col·locat que
impedeixi a l’animal una obertura
completa de la mandíbula.

 En cap cas no poden ésser conduïts 
per menors de divuit anys i queda 
prohibit que una mateixa persona pugui 
conduir a la vegada més d’un gos 
perillós o potencialment perillós. 

- 18 anys

Mesures de seguretat a la via i espais públics i zones comunes dels edificis



 Els propietaris de cadells de les
races de gossos potencialment
perilloses i llurs encreuaments,
estan obligats a castrar-los o a
esterilitzar-los en el termini de
com a màxim el primer any
d’edat segons criteri facultatiu.

 Queden prohibides la reproducció i
la cria de cadells de gossos de les
races considerades potencialment
perilloses, així com el seu
encreuament amb gossos de
qualsevol altra raça.

Mesures de seguretat



Mesures de seguretat

La pèrdua d’un gos perillós o 
potencialment perillós l’ha de comunicar el 
seu propietari de forma immediata al Cos 
de Banders. 
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Gràcies per la vostra atenció


