
   

 
 

SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I/O CONDUCCIÓ D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

SOL.LICITANT 

Nom i cognoms 
 
DNI:                                   Data naixement                                   Telf. 
 
Adreça                                                                                            Núm                  Pis  
 
Municipi                                                      CP                       correu elec.:  

 

ASSEGURANÇA 

Companyia                                                                         Núm Pòlissa 

 

DADES DEL GOS 

RAÇA                                                                       Identificació (xip)  
 
Nom                                                        Data naixement                                       Núm. cens caní   
 
Sexe :   (   ) Mascle (   ) Femella Color  
 
Residència habitual  
 
Persona propietària de l’animal (si és el mateix sol·licitant) 
Nom i cognoms  
Adreça  

Sol.licito que em sigui concedida llicència per a  

 La tinença i conducció del gos esmentat 

 La conducció del gos esmentat 
 
d’acord amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre règim jurídic de la tinença d’animals considerats potencialment perillosos i el Decret de la Generalitat 
170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment  perillosos. 
 
Documentació que adjunto per a l’obtenció de la llicència (arts. 3 i 4 del Decret 170/2002): 

 

 Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir. 

 La persona sotasignada autoritza a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, a fer la consulta de les dades 
dels seus antecedents penals emès per l’òrgan competent del Ministeri de Justícia a través de Via 
Oberta, en aplicació del que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, la cessió de dades entre 
administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències. 

 Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, en relació a la 
sol·licitud de llicència administrativa que habilita per a la tinença d’animals potencialment perillosos que 
presento a l’Ajuntament de Vilanova  del Camí, i d’acord amb l’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol 
que va modificar l’article 13 de la Llei 10/1999,de 30 de juliol, i des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2004, 
es necessita la present declaració responsable d’acord amb el que preveu l’article 35 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de 
l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 

 Certificat de capacitat física i aptituds psicològiques. 

 Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil específica per aquest animal i rebut del seu 
pagament. 

 Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip. 

 Cartilla sanitària de l’animal. 
 
Vilanova del Camí ,                                                                    de 20 

Signatura del sol.licitant: 
CONFORME: La persona propietària de l’animal            (vegeu el dors) 
DNI núm:                Signatura:  



   

 
 
 
 
______Autoritzo la notificació electrònica de tots els actes del procediment iniciat, i facilito en la present instància, el correu 
electrònic i el telèfon mòbil per què es realitzi la notificació. La present autorització s’atorga  exclusivament als efectes 
d’aquest procediment, i en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, de 1 d’octubre.  
Correu electrònic:   
Telèfon mòbil:    
En cas que el correu electrònic o el telèfon mòbil facilitat a efectes de notificació electrònica s’hagi de modificar, la persona 
interessada farà una nova autorització amb les dades correctes.  
  
Així mateix comparec a l’efecte de prestar la declaració responsable, d’acord amb allò establert a l’article 5.5 de 
l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, i: 
Declaro:  
a) Que no he estat condemnat/ada per sentència ferma a la pèrdua de possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes 
publiques. 
b) No he sol·licitat la declaració de concurs, ni he estat declarat/ada insolvent en qualsevol procediment, ni hem trobo 
declarat/ada en concurs, ni estic subjecte a intervenció judicial ni habilitat/ada conforme a la Llei Concursal sense que hagi 
finalitzat el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 
c) No he donat lloc, per alguna causa per la que hagi estat declarat/ada culpable, a la resolució ferma de qualsevol 
contracte celebrat amb l’Administració. 
d) No estic incurs/a, en algun dels supòsits de la llei 58/1984, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei 
de les Administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica de 5/1985, de 19 
de juny, del Règim electoral, en els termes establerts a la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli aquestes 
matèries. 
e) Que em trobo al corrent de les obligacions tributàries i amb Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
f) Que estic al corrent de pagament d’obligacions de reintegrament de subvencions. 
g) Que no he estat sancionat/ada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de possibilitat d’obtenir subvencions segons 
estableix la Llei General de Subvencions i la Llei General Tributària. 
 
Vilanova del Camí,             de                                 de 20 
 
Signat: 
 

 
 
 

 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (Informació important) (Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999)  
És obligatori omplir tots els camps de la instància. Per què? Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i l’article 49 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
estableixen que les sol·licituds que es formulin a l'Administració hauran de contenir les dades que s'assenyalen al formulari.  
Quin tractament rebran les vostres dades personals?  

 Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en els fitxers creats 
per l'Ajuntament de Vilanova del Camí, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud. Aquests fitxers han estat publicats en el BOP i 
els podeu consultar en el Registre General de Protecció de Dades.  

 Qualsevol altre tractament no previst en els fitxers indicats requerirà el vostre consentiment inequívoc, llevat de la utilització que pugui fer-
ne l'Ajuntament de Vilanova del Camí per enviar-vos informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins l'exercici 
de les funcions de l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent.  
Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat?  

 Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al consentiment atorgat, en els termes 
establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d’atenció ciutadana.  

 

Notificació electrònica (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)  
La notificació electrònica es un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder 
realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de 
la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.  
Quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic a l’adreça que heu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest 
correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de l’Ajuntament, on podreu accedir a la 
notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:  
1.- Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,…), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació.  
2.- Amb clau d’accés. El sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud, una paraula de pas, 
que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació.  
Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el 
termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.  
Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès 
corresponen a tal efecte.  

 
 



   

 
 
 
RELACIÓ DE RACES DE GOSSOS 
CONSIDERADES POTENCIALMENT 
PERILLOSOS D’ACORD AMB L’ANNEX DEL 
REIAL DECRET 287/2002. 

 

 Pit Bull Terrier 

 Staffordshire  Bull Terrier 

 American Staffordshire Terrier 

 Rottweiler 

 Dogo Argentí 

 Fila Brasileiro 

 Tosa Inu 

 Akita Inu 
 
 

RELACIÓ DE RACES DE GOSSOS 
CONSIDERADES  POTENCIALMENT  
PERILLOSOS D’ACORD AMB LA LLEI 10/1999, 
DE 30 DE JULIOL. 

 

 Bullmastiff 

 Doberman 

 Dog argentí 

 Dog de Bordeus 

 Fila brasileiro 

 Mastí napolità 

 Pit bull 

 De presa canari 

 Rottweiler 

 Staffordshire 

 Tosa japonès 
 
 
A més a més: 

 
Per les característiques físiques: 
 
Gossos amb totes, o la majoria, de les següents característiques físiques: 
 

- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. 
- Marcat caràcter i gran valor. 
- Pèl curt. 
- Perímetre toràcic 60-80 cm. Alçada de la creu 50-70 cm., pes >20 kg. 
- Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran, galtes musculoses i abultades, mandíbules 

grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
- Coll ample, musculós i curt. 
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arcades i llom musculat i curt. 
- Extremitats anteriors, paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb 

potes relativament llargues formant angle moderat. 
 
 
COM ACONSEGUIR LA DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR:  

 
Certificat d’antecedents penals 
 

Model Ajuntament per enviar  la sol·licitud  al registre central de penats (autorització adjuntada a la 
sol·licitud) 

 
 
Certificat negatiu de sancions administratives (declaració adjuntada a la sol·licitud) 

 
 
Certificat de capacitat física i certificat d’aptitud psicològica 
 
Aquests certificats els expediran els centres de reconeixement mèdic degudament autoritzats que són els que 
emeten certificats d’aptituds psicofísiques que han de tenir els conductors de vehicles classe C. 
 
Assegurança 
 
Qualsevol companyia asseguradora: 

 Hi haurà de constar específicament les dades d’identificació de l’animal 

 La cobertura de responsabilitat civil no serà inferior a 150.253 € 
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