FULL INFORMATIU PER A SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
DADES GENERALS
Qui pot sol·licitar-ho

Persones físiques

Requeriments

Propietari, tenidor o posseïdor de l’animal

Forma de sol·licitud

Presencial
Telemàtica (necessita certificat digital)

Lloc lliurament de documentació

Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC - Ajuntament de Son Servera
Plaça Sant Ignasi, n. 1 - Telèfon: 971 567 002
Horari: de dilluns a divendres, de les 09.00 h a les 14.00 h
Seu electrònica de l’Ajuntament de Son Servera

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Forma d’iniciació

A petició de la persona interessada

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Instància de la sol·licitud
Original i fotocòpia del NIF
Certificat de sanitat animal, efectuat per veterinari clínic col·legiat (s’obté de qualsevol professional que estigui en situació
d’alta en el col·legi oficial).
Contracte d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 120.000 euros en vigor
(aportar la pòlissa i aportar la prima corresponent al període en vigor. S’obté en qualsevol companyia d’assegurances
establerta legalment al territori espanyol).
Còpia de la llicència de tinença d’animals perillosos (en cas de que aquesta hagi estat emesa per un altre municipi)

NORMATIVA APLICABLE
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
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.
Llei 1/92, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà (BOIB n.58, de 14/05/1992)
Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i aplicació de la llei 1/1992, de 8
d’abril, de protecció d’animals que viuen a l’entorn humà (BOIB n.65, de 28/05/1994)

ALTRA INFORMACIÓ: LLISTA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
1.

Les següents races o els seus encreuaments, segons Reial decret 287/2002):
a) Pit Bull Terrier
b) Staffordshire Bull Terrier
c) American Staffordshire Terrier
d) Rotweiller
e) Dogo Argentí
f) Fila Brasiler
g) Tosa Inu
h) Akita Inu
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2.

3.

També animals amb la majoria de les següents característiques:
a) Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència
b) Caràcter marcat i valor
c) Pèl curt
d) Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada entre 50 i 70 cm i pes superior als 20 Kg
e) Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gros, galtes musculoses, mandíbula grossa i boca
ampla i profunda
f) Coll ample, musculós i curt
g) Pit massís, ample, gros profund, costelles corbades i llom musculat i curt
h) 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 d’un tècnic veterinari municipal o oficial habilitat

Un cop obtinguda la llicència, el titular d’aquesta haurà de sol·licitar la inscripció en el Registre municipal d’animals
potencialment perillosos. Aquest tràmit ha d’efectuar-se a l’Ajuntament.
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