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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
6016

REIAL DECRET 287/2002, de 22 de març,
pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
(«BOE» 74, de 27-3-2002.)

La Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos,
aborda la regulació normativa referent a la tinença, l’ensinistrament i el maneig d’animals potencialment perillosos, a fi de preservar la seguretat de persones, béns
i altres animals.
La Llei esmentada estableix les característiques dels
animals que mereixen la consideració de potencialment
perillosos, tant els de la fauna salvatge en estat de captivitat, en domicilis o recintes privats, com els domèstics.
Això no obstant, respecte a aquests últims, remet al desplegament reglamentari posterior la relació concreta de
les races, tipologies racials o encreuaments interracials,
en particular de les pertanyents a l’espècie canina, que
per les seves característiques morfològiques, la seva
agressivitat i la seva escomesa, puguin suposar una amenaça per a la integritat física i els béns de les persones.
En compliment del que s’ha exposat, aquest Reial
decret estableix el catàleg dels animals de l’espècie canina que poden ser inclosos dins de la categoria d’animals
potencialment perillosos i que, per tant, estan afectats
pels preceptes de la Llei esmentada.
D’altra banda, és procedent dictar les mesures necessàries en desplegament de la Llei, exigibles per obtenir
les llicències administratives que habiliten els titulars per
a la tinença d’animals potencialment perillosos, en particular, els criteris mínims necessaris per obtenir els certificats de capacitat física i aptitud psicològica, i la quantia mínima de l’assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers, ocasionats per aquests animals.
Finalment, s’estableixen les mesures mínimes de
seguretat que, amb caràcter bàsic, es deriven dels criteris
de la Llei, pel que fa al maneig i la custòdia adequats
dels animals potencialment perillosos.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació
que conté l’article 149.1.29a de la Constitució, que atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de seguretat pública.
En la tramitació han estat consultades les comunitats
autònomes i les entitats representatives del sector.
En virtut d’això, a proposta del vicepresident primer
del Govern i ministre de l’Interior i del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres
en la reunió del dia 22 de març de 2002,
DISPOSO:
Article 1. Objecte.
Aquest Reial decret té per objecte desplegar la Llei
50/1999, d’animals potencialment perillosos, en els
aspectes següents:
a) Determinar els animals potencialment perillosos
pertanyents a la fauna domèstica de l’espècie canina.
b) Establir els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten els titulars
per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
c) Fixar les mesures mínimes de seguretat exigibles
per a la tinença.
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Article 2. Animals de l’espècie canina potencialment
perillosos.
1. Als efectes que preveu l’article 2.2 de la Llei
50/1999, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:
a) Els que pertanyin a les races especificades a l’annex I d’aquest Reial decret i als seus encreuaments.
b) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les que figuren a
l’annex II.
2. En tot cas, encara que no estiguin inclosos a l’apartat anterior, es consideren gossos potencialment perillosos els 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 casos que preveu l’apartat anterior, la perillositat potencial l’ha d’apreciar l’autoritat competent atenent criteris objectius, o bé d’ofici o bé després d’haver
estat objecte d’una notificació o una denúncia, amb l’informe previ d’un veterinari, oficial o coegiat, designat
o habilitat per l’autoritat competent autonòmica o municipal.
Article 3. Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
1. L’obtenció o la renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos requereix que l’interessat compleixi els requisits
següents:
a) Ser major d’edat.
b) No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, 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.
c) No haver estat sancionat per infraccions greus
o molt greus amb alguna de les sancions accessòries
de les que preveu l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
d’animals potencialment perillosos. Això no obstant, no
és impediment per obtenir o, si s’escau, renovar la llicència el fet d’haver estat sancionat amb la suspensió
temporal de la llicència, sempre que en el moment de
la soicitud la sanció de suspensió imposada anteriorment hagi estat acomplerta íntegrament.
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica
per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
e) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança
de responsabilitat civil per danys a tercers amb una
cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 A).
El compliment dels requisits que estableixen els paràgrafs b) i c) d’aquest apartat s’acredita mitjançant els
certificats negatius expedits pels registres corresponents. La capacitat física i l’aptitud psicològica s’acrediten mitjançant els certificats obtinguts de conformitat
amb el que disposa aquest Reial decret.
2. La llicència administrativa l’atorga o la renova,
a petició de l’interessat, l’òrgan municipal competent,
d’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 50/1999,
una vegada verificat el compliment dels requisits que
estableix l’apartat anterior.
3. La llicència té un període de validesa de cinc
anys i es pot renovar per períodes successius de la
mateixa durada. Això no obstant, la llicència perd la
vigència en el moment en què el titular deixi de complir
qualsevol dels requisits que estableix l’apartat anterior.
El titular ha de comunicar qualsevol variació de les dades
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que figuren a la llicència en el termini de quinze dies
comptats des de la data en què es produeixi a l’òrgan
competent del municipi al qual correspon l’expedició.
4. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que
afecti la llicència administrativa en vigor, acordada en
via judicial o administrativa, són causa per denegar l’expedició d’una altra de nova o la renovació fins que aquelles s’hagin aixecat.
Article 4. Certificat de capacitat física.
1. No poden ser titulars d’animals potencialment
perillosos les persones que no tinguin les condicions
físiques que calguin per proporcionar les cures necessàries a l’animal i garantir-ne el maneig, el manteniment
i el domini adequats, d’acord amb el que disposa l’article
3.1.a) de la Llei 50/1999.
2. La capacitat física a què fa referència l’apartat
anterior s’acredita mitjançant el certificat de capacitat
física per a la tinença d’animals potencialment perillosos,
que s’expedeix una vegada superades les proves necessàries per comprovar que no hi ha cap malaltia o deficiència, de caràcter orgànic o funcional, que pugui suposar incapacitat física associada amb:
a) La capacitat visual.
b) La capacitat auditiva.
c) El sistema locomotor.
d) El sistema neurològic.
e) Dificultats perceptivomotrius, de presa de decisions.
f) Qualsevol altra afecció, trastorn o problema, no
compresos en els paràgrafs anteriors, que puguin suposar una incapacitat física per garantir el domini adequat
de l’animal.
Article 5. Certificat d’aptitud psicològica.
El certificat d’aptitud psicològica, a què es refereix
el paràgraf c) de l’article 3.1 de la Llei 50/1999, per
a la tinença d’animals potencialment perillosos, s’expedeix una vegada superades les proves necessàries per
comprovar que no hi ha cap malaltia o deficiència que
pugui suposar incapacitat psíquica o psicològica, o qualsevol altra que sigui limitadora del discerniment, associada amb:
a) Trastorns mentals i de conducta.
b) Dificultats psíquiques d’avaluació, percepció i presa de decisions i problemes de personalitat.
c) Qualsevol altra afecció, trastorn o problema, no
compresos en els paràgrafs anteriors, que limitin el ple
exercici de les facultats mentals necessàries per a la
tinença d’animals potencialment perillosos.
Article 6. Centres de reconeixement.
1. Els centres de reconeixement degudament autoritzats, d’acord amb el que disposa el Reial decret
2272/1985, de 4 de desembre, pel qual es determinen
les aptituds psicofísiques que han de tenir els conductors
de vehicles i pel qual es regulen els centres de reconeixement destinats a verificar-les, i disposicions complementàries, han de fer les exploracions i les proves
a què es refereixen els articles anteriors i concretar-ne
els resultats en un expedient clínic bàsic, que s’ha de
conservar al centre respectiu i ha d’estar signat pels
facultatius intervinents, a la vista del qual el director del
centre ha d’emetre els certificats de capacitat física i
d’aptitud psicològica, que han de portar adherida una
fotografia recent de l’interessat, i en el qual s’han de
fer constar les observacions que siguin procedents i la
indicació de la capacitat i aptitud requerida, si s’escau.
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2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, les
comunitats autònomes poden acordar que els certificats
de capacitat física i aptitud psicològica també els puguin
emetre tècnics facultatius titulats en medicina i psicologia, respectivament.
3. El cost dels reconeixements i de l’expedició dels
certificats a què es refereix aquest article és a càrrec
dels interessats, i s’abona en la forma, en la quantia
i en els casos que disposi la comunitat autònoma respectiva.
Article 7. Vigència dels informes de capacitat física i
d’aptitud psicològica.
Els certificats de capacitat i aptitud que regula aquest
Reial decret, a efectes d’eficàcia procedimental, tenen
un termini de vigència d’un any, a comptar de la data
d’expedició, durant el qual poden ser utilitzats, mitjançant
duplicat, còpia compulsada o certificació, en qualssevol
procediments administratius que s’iniciïn durant el dit
termini.
Article 8. Mesures de seguretat.
1. La presència d’animals potencialment perillosos
en llocs o espais públics exigeix que la persona que
els condueixi i controli porti a sobre la llicència administrativa a què es refereix l’article 3 d’aquest Reial
decret, així com una certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al Registre municipal d’animals potencialment perillosos.
2. Els animals de l’espècie canina potencialment
perillosos, en llocs i espais públics, han de dur obligatòriament un morrió apropiat per a la tipologia racial
de cada animal.
3. Igualment els gossos potencialment perillosos, en
llocs i espais públics, han de ser conduïts i controlats
amb una cadena o corretja no extensible de menys de
2 metres i no es pot dur més d’un d’aquests gossos
per persona.
4. Els animals potencialment perillosos que estan
en una finca, casa de pagès, xalet, parcea, terrassa,
pati o qualsevol altre lloc delimitat, han d’estar lligats,
tret que es disposi d’un habitacle amb la superfície, l’altura i el tancament adequat, per protegir les persones
o els animals que accedeixin o s’apropin a aquests llocs.
5. Els criadors, ensinistradors i comerciants d’animals
potencialment perillosos han de disposar d’instaacions
i mitjans adequats per a la tinença.
6. EL titular ha de comunicar la sostracció o pèrdua
de l’animal al responsable del Registre municipal d’animals potencialment perillosos en el termini màxim de
quaranta-vuit hores des que tingui coneixement d’aquests fets.
Article 9. Identificació dels animals potencialment perillosos de l’espècie canina.
Tots els animals potencialment perillosos pertanyents
a l’espècie canina han d’estar identificats mitjançant un
«micro-xip».
Disposició addicional primera. Normativa aplicable.
La realització de les proves necessàries per obtenir
els certificats de capacitat física i d’aptitud psicològica
a què es refereixen els articles 4 i 5 d’aquest Reial decret,
pels centres de reconeixement autoritzats, s’han d’adequar al que preveu l’annex IV del Reial decret 772/1997,
de 30 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general
de conductors, en el que hi sigui aplicable, a l’efecte
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de determinar les aptituds específiques necessàries per
a la tinença d’animals potencialment perillosos.
Disposició addicional segona. Soicitud de llicència en
els casos de l’apartat 2 de l’article 2.
En els casos que preveu l’apartat 2 de l’article 2 d’aquest Reial decret, el titular del gos en el qual l’autoritat
competent hagi apreciat una perillositat potencial disposa del termini d’un mes, a comptar de la notificació
de la resolució dictada a aquests efectes, per soicitar
la llicència administrativa que regula l’article 3 d’aquesta
disposició.
Disposició transitòria única. Termini de soicitud de
llicència.
Els tenidors d’animals potencialment perillosos disposen d’un termini de tres mesos, a partir de l’entrada
en vigor d’aquest Reial decret, per soicitar a l’òrgan
municipal competent l’atorgament de la llicència a la
qual es refereix l’article 3.
Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació
que conté l’article 149.1.29a de la Constitució, que atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de seguretat pública.
Disposició final segona. Facultat de desplegament.
Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves competències, per procedir
a incloure noves races a l’annex I o modificar les característiques de l’annex II.
Es faculta el ministre d’Economia per actualitzar l’import de l’abast mínim de l’assegurança de responsabilitat
civil per danys a tercers, d’acord amb el percentatge
de variació constatat de l’índex de preus de consum,
publicat anualment per l’Institut Nacional d’Estadística.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Palma de Mallorca, 22 de març de 2002.
JUAN CARLOS R.
El ministre de la Presidència,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

ANNEX I
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pit bull terrier.
Staffordshire bullterrier.
Terrier de Staffodshire americà.
Rottweiler.
Dog argentí.
Fila brasiler.
Tosa inu.
Akita inu.
ANNEX II

Els gossos afectats per aquesta 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, alçària a la creu entre 50 i 70 centímetres
i pes superior a 20 kg.
e) Cap voluminós, cuboide, robust, 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 paraeles, rectes i robustes
i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
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