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Sol·licitud llicència tinença i conducció gossos potencialment perillosos 
 

Dades del Sol·licitant       nº cens  

 
Nom i cognoms 
 
 

DNI 

Domicili (carrer, plaça...) 
 
 

Núm. Pis Porta 

Població 
 
 

CP Telèfon 

 

Dades de l’animal 

 
Nom  
 
 

Data de naixement 

Raça (especificar) 
 
 

Sexe 
 
         Mascle                           Femella 

Nº XIP 
 

Localització XIP 
 
       Coll esquerra         Coll dreta            Altres (?)                         

Nº Pòlissa 
 
 

 

EXPOSA:  

 

Que d’acord amb l’Ordenança de tinença d’animals de companyia presenta davant 

d’aquest Ajuntament la documentació necessària  

 

Que declara sota la seva responsabilitat NO haver estat sancionat per la 

comissió d’infraccions greus o molt greus, previstes per la Llei 50/1999 i la Llei 

10/1999, ni està privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals 

potencialment perillosos 

 

SOL·LICITA: 

 

Que l’animal s’inscrigui al cens d’animals d’aquest municipi. 

Que s’atorgui la llicència de conducció de gos potencialment perillós. 

 

Signatura 

 

 

 

 

Santa Eulàlia de Ronçana,         d                   de 20 

 
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades 
facilitades seran incloses en el fitxer “cens animals de companyia” automatitzat per fer-ne un tractament informàtic. Així mateix, us 

informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent 

mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General ubicat a la Carretera de la Sagrera, 3, de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

http://www.ser.cat/
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Documentació necessària per a la inscripció de l’animal al cens i per a 

l’obtenció de la llicència de tinença de gos potencialment perillós.: 

 

o Fotocòpia del DNI de la persona propietària de l’animal. 

o Fotocòpia de la targeta sanitària de l’animal, on hi consti el núm. de microxip, les 

característiques de l’animal i les vacunacions realitzades. 

o Fotocòpia del full d’identificació de l’animal (full groc)  

o Fotocòpia del certificat vigent de capacitat física i aptitud psicològica a nom del 

propietari de l’animal (certificat oficial que us faran en centres de revisió mèdica 

“del carnet de conduir”)  

o Document acreditatiu d’haver formalitzar una assegurança de responsabilitat civil 

actualitzada, (és responsabilitat del propietari presentar el rebut anualment a 

l’Ajuntament). La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil ha de ser per un 

import no inferior a 150.253 €. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades 

d’identificació de l’animal. 

o Certificat d’antecedents penals (l’Ajuntament realitzarà aquesta gestió d’ofici).  

o Resguard bancari del pagament:  

o Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos: 

27,30€ 

o Llicència per a la conducció de gossos potencialment perillosos: 4,55€ 

o Renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment 

perillosos: 21,10€ 

Corresponents a la quota de la taxa segons Ordenança nº20 a l’oficina  del BBVA, 

especificant remitent “nom propietari” i concepte “gossos perillosos”.  

Nº compte:  ES38 - 0182 – 6035 – 43 - 0201560499 

o Declaració jurada de no haver estat sancionat per cap Administració Pública per 

la comissió d’infraccions greus o molt greus, previstes per la Llei 50/1999 i la Llei 

10/1999. 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Quins gossos estan considerats potencialment perillosos? 

 

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és aplicable aquesta 

Ordenança, els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:  

 

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.  

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.  

c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:  

Pit Bull / Staffordshire / American Staffodshire Terrier / Rottweiler / Dogo Argentí / 

Fila Brasileiro / Tosa Inu / Akita Inu / Bullmastiff / Doberman / Dog de Bordeos / 

Mastí Napolità / Presa canari 

 

http://www.ser.cat/

