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Redondela
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QUE DEBEMOS SABER SE
QUEREMOS TER UN CAN
POTENCIALMENTE
PERIGOSO?

AS RAZAS CONSIDERADAS COMO POTENCIALMENTE
PERIGOSAS EN GALICIA SON:

American staffordshire
terrier

bullterrier

dogo ou mastín do
tibet

pitbull terrier

dogo arxentino

dobermann

bullmastif

dogo de bordeos

rottweiler

fila brasileiro
mastín napolitano

presa mallorquin
(ca de bou)

tosa inu
staffordshire
bull terrier

presa canario

akita inu
Tamén se consideran cans potencialmente perigosos os seguintes
casos:
-Cruzamentos de primeiras xeracións destas razas, ou cruzamentos
de primeira xeracion destas razas con outras.
-Cans que foron adestrados para a garda e defensa.
- Cans con algún episodio de agresións a persoas, ou ataques de
certa entidade a animais ou cousas.
-Cans que manifesten carácter agresivo.

Para a tenza e custodia de animais potencialmente perigosos requírese a
obtención previa dunha licenza administrativa outorgada polo concello de
residencia.
Os documentos necesarios para obter a licenza son:
-Fotocopia do DNI.
-Certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica.
-Certificado de non ter sido sancionado por infraccións graves ou moi graves.
-Certificado de non ter antecedentes penais.
(os dous últimos pódense pedir no concello firmando unha autorización)
A licenza é de carácter persoal, polo que cada persoa que desexe pasear ao
animal deberá ter a súa correspondente licenza .
Unha vez se teña a licenza hai que inscribir o animal no rexistro municipal para o
que son necesarios os seguintes documentos:
- Un seguro de responsabilidade civil cunha cobertura mínima de 125 000 euros e
o seu correspondente certificado de pagamento. Deberá ser renovado
anualmente.
- Documento acreditativo da implantación do microchip.
- Certificado sanitario expedido por un veterinario colexiado.
- Fotocopia acreditativa da licenza municipal (no caso de ser obtida noutro
concello).
-No caso de que varias persoas soliciten a licenza para un mesmo animal, será
válido o seguro de responsabilidade civil subscrito polo propietario do animal
para ambas persoas.
-No caso de ter varios animais potencialmente perigosos será necesaria unha
única licenza, sempre e cando todos os animais conten co seguro de
responsabilidade civil correspondente.
-O período de validez da licenza é de 5 anos, e poderá ser renovada por períodos
semellantes.

