
 
 

 
 

S O L · L I C I T U D  DE L L I C È N C I A  PER LA T I N E N Ç A / C O N D U C C I Ó  
DE G O S S O S  P O T E N C I A L M E N T  P E R I L L O S O S   

 
 

Nom i cognoms      

DNI  Domicili    

 

 
Població     CP    

Tel  Tel. mòbil  Email     

 
Gos raça     Nom del gos     

Número de xip  Núm. placa censal     

 

Assegurança: 

Documentació aportada: 

Fotocòpia DNI/passaport 

Fotocòpia pòlissa d’assegurança 

Fotocòpia rebut d’assegurança  

Certificat de penals 

Declaració Jurada 

Certificat de capacitat física i psicològica 

Document acreditatiu del microxip 

Carnet  de vacunes 

Vàlida fins: 

.......... / .......... / ................. 

Vigència fins: 

.......... / .......... / ................. 

Vigència fins: 

.......... / .......... / ................. 

Vigència fins: 

.......... / .......... / ................. 

Vigència fins: 

.......... / .......... / ................. 

Vigència fins: 

.......... / .......... / ................. 

Documentació revisada: 
 
 
 
 
 
 

Conforme 

 
 
 

 
Llicència núm 



GOSSOS  CONSIDERATS  POTENCIALMENT  PERILLOSOS:  

 
1.-Gossos  que  pertanyen  a  una  de  les  races  següents  o  a  llurs encreuaments: 

 
1. Bullmastiff 8. De presa  canari 

2. Dòberman 9. Rottweiler 

3. Dog argentí 10. Tosa japonès (tosa inu) 

4. Dog de Bordeus 11.  Staffordshire  bull terrier 

5. Fila brasiler 12. American staffordshire terrier 

6. Mastí napolità 13. Akita inu 

7. Pit bull (pit bull terrier) 
 

 

 

 
2.-Gossos que han tingut episodis d’agressions a  persones o  a  altres gossos, així  com  aquells que  manifesten  

un caràcter marcadament agressiu. 

 
3.-Gossos  que  han  estat  ensinistrats  per  a  l’atac  i  la defensa. 

 
4.-Aquells gossos els quals les seves característiques es corresponguin amb totes o  la majoria de les següents: 

-Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. 

-Marcat caràcter i gran  valor. 

-Pèl curt. 

-Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg. 

-Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ampli i grans galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca 

robusta, ampla i profunda. 

-Coll ample, musculós i curt. 

-Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 

-Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues 

formant  un  angle moderat. 

 
Llei 10/1999, de 30 de juliol; 

Decret 170/2002, d´11 de juny del Parlament de Catalunya; 

Llei 50/1999, de 23 de   desembre, 

Reial Decret 287/2002, de 22 de març. 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

— FOTOCÒPIA DEL DNI O   PASSAPORT. 

 
— FOTOCÒPIA DE LA PÒLISSA D´ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT    CIVIL. 

La pòlissa ha de cobrir danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253 €. 

En aquesta pòlissa han de figurar les dades d´identificació de   l´animal. 

 
— FOTOCÒPIA DEL REBUT de pagament de    l´assegurança. 

 
— CÒPIA DE L´IMPRÈS PER EFECTUAR L´AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA: 

S’obté a l’Ajuntament, Departament de Taxes i Preus Públics. Haureu d’aportar la cartilla veterinària o 

qualsevol document que acrediti que el gos té posat el xip identificatiu. 

 

— CERTIFICAT DE PENALS 
L’Ajuntament demanarà al Ministeri de Justícia, les dades sobre els vostres antecedents penals. 

A tal efecte, cal que ompliu l’apartat “datos de la persona de la que se solicita información” del full “PETICIÓN 

AL REGISTRO CENTRAL DE PENALES Y REBELDES”. (S’adjunta  l’imprès). 

 

— DECLARACIÓ  JURADA, 
de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions  accessòries  

previstes a l´apartat 3 de l´article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d´animals 

potencialment perillosos (confiscació, comís, esterilització o sacrifici d´animals  potencialment  perillosos,  clau- 

sura de l´establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per la tinença d´animals potencialment 

perillosos o del certificat de capacitació de l´ensinistrador), així com de no tenir cap llicència administrativa en  

vigor sota intervenció, mesura cautelar o suspensió, ja sigui per via judicial o administrativa. (S’adjunta l’imprès) 

 

— CERTIFICAT DE CAPACITAT FÍSICA I   PSICOLÒGICA. 
S´obté als centres de reconeixement per a l´obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats  pel  

Departament  de  Sanitat  i  Seguretat Social. 

 

 
1. - En cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua, s’ha de comunicar a l’Ajuntament en un termini 

màxim  de  48 hores. 

 
2. - Anualment, i coincidint amb la renovació de l’assegurança, haureu d’aportar a l’Ajuntament el  següent: 

- còpia de la renovació/rebut de la pòlissa d´assegurança per tal que pugui comprovar la seva vigència 

 
3. - La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, es perdrà la seva validesa en el moment 

que el seu titular incompleixi qualsevol dels requisits establerts a l’article 3 del Decret 170/2002 de la 

Generalitat de Catalunya. 



Decret  170/2002  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Article3 

Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 

 
3.1 La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’Ajuntament en el 

qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa l’article 7.1 del Decret 

328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre d’animals de companyia. 

 
Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència 

atorgada  per  l’Ajuntament. 

 
3.2 L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment 

perillosos requereix el compliment dels requisits   següents: 

 
a) Ser major d’edat. 

 
b) No haver estat condemnat/ada 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/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La 

persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents 

del Ministeri de Justícia. 

 
c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries 

de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el   

règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, en 

el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta, sem- 

pre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta 

íntegrament. 

 
Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de 

l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de 

juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 

 
Als efectes de facilitar la justificació del compliment d’aquest requisit, en aquells casos que no existeixi dele- 

gació per sancionar als ajuntaments, els delegats territorials del Departament de Medi Ambient notificaran 

a l’Ajuntament corresponent les sancions imposades que hagin comportat mesures accessòries. 

 
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. 

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió 

de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest certificat s’haurà 

d’emetre amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i aptitud psicològica, 

de conformitat amb el que estableix l’article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència 

establerta a l’article 7 del mateix Reial decret. 

 
e) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una 

cobertura no inferior a 150.253 euros, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30           

de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 

 
En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la reno- 

vació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència. 



  
 

 

SOL·LICITUD  LLICÈNCIA  TINENÇA  DE  GOSSOS  POTENCIALMENT PERILLOSOS  
 
 
 

DADES  DEL SOL·LICITANT  

 
Nom 

DNI Data de naixement 

  
Adreça 

 
CP Població 

Telèfons 

   
 
 

DADES  DEL GOS  

 
Raça Nom 

  
Número de xip 

 
 
 

EXPOSO:  

Que la normativa vigent exigeix l’obtenció de la llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos.  
 
 

 
SOL·LICITO:  

Llicència per la tinença/conducció del   gos. 
 
 

 
Els Garidells, a de de 

 
 

 
Signat, 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 

DECLARACIÓ  JURADA 
 

Jo, , Document Nacional d´Identitat num. vàlid fins   , 

amb domicili   codi postal 43      de  Tarragona, 

telèfons / /    
 

 
DECLARO SOTA JURAMENT 

 

1er.- Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les 
sancions accessòries previstes a l´apartat 3 de l´article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de des- 
embre, sobre el règim jurídic d´animals potencialment perillosos (confiscació, comís, esterilit- 
zació o sacrifici d´animals potencialment perillosos, clausura de l´establiment i la suspensió 
temporal o definitiva de la llicència per la tinença d´animals potencialment perillosos o del 
certificat  de  capacitació  de l´ensinistrador). 

 

2on.- Que no tinc cap llicència administrativa en vigor sota intervenció, mesura cautelar o 
suspensió, ja sigui per via judicial o  administrativa. 

 
 

SIGNATURA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Els Garidells, a de de   



  
 
 
 
 
 

PETICIÓN AL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y 
REBELDES DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES A 

TRAVÉS  DE  ORGANISMOS PÚBLICOS 
 

Datos de la persona de la que se solicita información: 
 

Primer  apellido: Segundo apellido: 

Nombre: DNI o NIE: Sexo: 

Lugar de nacimiento: País: 

Fecha  de nacimiento: Nacionalidad: 

Nombre del padre: Nombre de la madre: 

 

Se solicita para: Licencia municipal de animales domésticos (perros potencialmente peligrosos) 

Licencia municipal de:      

Aportación  de  documentación  para OPOSICIÓN 

Otros:     
 
 

Norma legal en la que se fundamenta la  petición: 
Real Decreto 287/2002, de 22 de Marzo / Decret 170/2002, d’11 de juny  

 

Autorizo al Ayuntamiento de Els Garidells a realizar la petición al registro central de penados  y  rebeldes  de  
información de antecedentes penales a través de organismos públicos. 

 

Firma: 
 
 
 

 

 

 
 

 

Por parte de este Ayuntamiento y para la tramitación correspondiente, se interesa información sobre los  
antecedentes obrantes en el Registro Central de Penados y Rebeldes del administrado arriba indicado. 
Fecha de la petición y Sello del Ayuntamiento Peticionario: 

 
 
 

EL  FUNCIONARIO DEL  REGISTRO, ABAJO FIRMANTE  CERTIFICA: 
Que consultadas las notas de antecedentes penales que obran en el REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y 
REBELDES no aparece ninguna referencia a la persona de la filiación arriba indicada. Esta certificación sólo es 
utilizable para el fin solicitado y deja de surtir efectos a los tres meses de su fecha (RR.OO, de 1 de abril de 1986. 
regla 3ª y de 9 de enero de   1914). 

 
Barcelona, a de de 20      
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