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LLICÈNCIA PER LA TINENÇA I CIRCULACIÓ D’ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 
QUI ESTÀ OBLIGAT A SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA? 

Els propietaris, tenidors o posseïdors de cans de les següents races o els seus encreuaments: 
 
 a) Pit Bull Terrier  
b) Staffordshire Bull Terrier  
c) American Staffordshire Terrier  
d) Rotweiler  
e) Dogo Argentí  
f) Fila Brasiler  
g) Tosa Inu  
h) Akita Inu  
 
I també els animals amb la majoria de les següents característiques:  
 
1. musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència  
2. caràcter marcat i valor  
3. pèl curt  
4. Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada entre 50 i 70 cm i pes superior als 20 kg 5. cap voluminós, 
cuboide, robust, amb crani ample i gros, galtes musculoses, mandíbula grossa i boca ampla i profunda  
6. coll ample, musculós i curt  
7. pit massís, ample, gros profund, costelles corbades i llom musculat i curt  
8. extremitats anteriors paral· leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb cames 
relativament llargues formant un angle moderat. 
 
Així mateix poden tenir aquesta consideració els animals que manifestin un caràcter marcadament 
agressiu o que hagin agredit persones o animals. En aquests casos l’autoritat municipal ha de dictar la 
perillositat, amb l’informe facultatiu previ de personal tècnic veterinari municipal o persona tècnica 
oficial habilitada. 

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ EXIGIDA 
 
a) Estar domiciliat al terme municipal de Palma  
b) Documentació a adjuntar amb el model de sol· licitud:  
 
     1. fotocòpia del DNI per acreditar la majoria d’edat  
     2. autorització per a la consulta de les dades relatives a la manca d’antecedents penals o de 
delictes de      naturalesa sexual o certificat de manca d’antecedents penals que indiqui que no ha estat 
condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o integritat moral, narcotràfic, 
etc, o no ha estat/da privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals perillosos (per 
obtenir-lo cal dirigir-se a la Gerència Territorial, Ministeri de Justícia, c. Posada de la Real, 6, 1r)  
     3. certificat de que l'interessat no ha estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb 
alguna de les sa ncions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l' art. 13 de la Llei 50/1999 de 23 de 
setembre. Es pot obtenir a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear, C/ Foners, 10 (Palma)  
     4 . certificat de capacitat física i aptitud psicològica, expedit pels mateixos centres de 
reconeixement homologats que expedeixen certificats per al permís de conduir i d’armes  
     5. document acreditatiu del núm. de xip del ca  
     6. document acreditatiu d’haver contractat l’assegurança de responsabilitat civil amb una 
cobertura no inferior a 120.000 € (pòlissa)  
     7. fotocòpia del darrer rebut acreditatiu del pagament  de la pòlissa d’assegurança (en vigor) 

NOTA IMPORTANT 
• Una vegada atorgada la llicència, en el termini de 15 dies s’ha de sol•licitar la inscripció en el 
REMAPP, aportant certificat de sanitat animal subscrit per un/una veterinari/nària col•legiat/ada 
(es pot obtenir de qualsevol professional que estigui en situació d’alta al col•legi oficial) 
 
 • La inscripció s’ha d’actualitzar anualment, aportant, així mateix, un nou certificat veterinari 

 


