
Sol·licito  Llicència per a la tinença i/ conducció d'animals potencialment perillosos

  Renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos

N. Identificació        

Finalitat (convivència humana, guarda, etc...): 

El gos ha estat ensinistrat per atac i/o defensa? Si No

Al dors trobareu informació relativa a la protecció de dades personal (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal) i sobre la notificació electrònica (Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.)

30405-002 IMP. MUNICIPAL

SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DE LLICENCIA PER A LA TINENÇA I/O CONDUCCIÓ DE GOSSOS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS

DADES PERSONALS
Nom i cognoms del propietari                         Data de naixament DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del conductor        DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

(*)      Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

Empresa de seguretat / cos de seguretat

Domicili           Telèfon

Població           Codi postal

Empresa ensinistrament       Núm. registre

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

DADES DEL GOS

ACTIVITATS DE VIGILÀNCIA I GUARDA



Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus en matèria de 
tinença d’animals potencialment perillosos

1. Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions 
accessòries de les previstes en l'apartat 3 de l'art. 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic d'animals potencialment perillosos.
2. 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.
3. Estic informat/da que cada any hauré de presentar la còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat 
civil juntament amb el rebut acreditatiu del seu pagament i que hauré de renovar aquesta llicència passats 
cincs anys de la data en què em sigui concedida.

Declaració jurada de la descripció de les mesures de seguretat sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos

1. Que a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i 
als espais d’ús públic en general, el gos del qual soc propietari i/o posseïdor anirà  lligat i proveïts del corresponent 
morrió. 
2. Que les instal·lacions que alberguin el gos potencialment perillós del qual sóc propietari i/o conductor compleix 
les característiques, a fi d’evitar que el gos surti i cometi danys a tercers, que indica la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos:
- Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de 
suportar el pes i la pressió de l’animal. 
- Les portes de les instal·lacions han d’ésser tant resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de 
dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. 
- El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.

AUTORITZO

A l’Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment 
de les condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència
En el cas que hi hagi antecedents penals, el certificat l’haurà de sol·licitar la persona  interessada i presentar-lo 
per registre d’entrada a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

DECLARO RESPONSABLEMENT
Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta, 
i que estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d'ara en endavant.

SOL·LICITO que em sigui concedida la Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 
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, el Decret 170/2002, d’11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos i l’Ordenança municipal 
reguladora de la tinença d’animals domèstics. 

Lloc i data de la sol·licitud,      Signatura
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GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

1. Gossos que pertanyen a les següents races o a llurs encreuaments: 
1. Akita inu
2. Terrier staffordshire americà
3. Bullmastif
4. Dòberman
5. Dog argenti
6. Dog de bordeus
7. Fila brasileiro
8. Mastí napolità
9. Pit bull terrier
10. Presa canari
11. Rottweiler
12. Staffordshire bull terrier
13. Tosa inu o japonès
 

2. Gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin tingut episodis d’agressions a 
persones o a d'altres animals.

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

4. Aquells gossos els quals reuneixen totes o la majoria de les característiques esmentades a l'annex II del 
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos:
• Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
• Marcat caràcter i gran valor.
• Pèl curt.
• Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.
• Cap voluminós cuboide, robust amb crani ample i gran i galtes musculoses i arrodonides. Mandíbules 
grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
• Coll ample, massís 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

NORMATIVA 

Llei 10/1999, de 30 de juliol,
Llei 50/1999 de 23 de desembre, 
Reial Decret 287/2002, de 22 de març,    
Decret 170/2002, d’11 de Juny del Parlament de Catalunya. 
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
La notificació electrònica és 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.

Les notificacions electròniques s’efectuen mitjançant un sistema que garanteix tècnica i jurídicament la posada a 
disposició de la notificació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, així com l’accés al seu 
contingut per part de la persona interessada.

Quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud, el sistema enviarà un correu electrònic d’avís informant del dipòsit de 
la notificació a l’adreça de correu electrònic que consti en aquesta sol·licitud. També es podrà enviar un SMS d’avís en 
cas que hagueu facilitat també un número de telèfon mòbil en aquesta sol·licitud.

En el correu electrònic o l’SMS d’avís hi trobareu l’adreça d’internet de l’espai de notificacions electròniques de 
l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació mitjançant dos mètodes d’accés: certificat digital i contrasenya d’un sol 
ús.

a) Respecte al certificat digital, aquest pot ser qualsevol emès per un prestador de servei inclòs en la llista d’entitats 
certificades pel Consorci AOC: DNI electrònic, IDCAT, FNMT, etc.

b) Pel que fa a la contrasenya d’un sol ús, aquesta es sol·licita en la mateixa pàgina d’accés a la notificació. El sistema 
us la enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic que hagueu facilitat. Aquesta opció només estarà 
disponible quan la notificació o la comunicació permeti aquest tipus d’identificació.

Des del moment en què es dipositi la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir-hi (5 dies naturals en el cas 
d’expedients de contractació). Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà 
rebutjada a tots els efectes, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material 
d'accedir-hi.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que 
les seves dades personals s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans i 
seran objecte de tractament exclusivament per a la finalitat específica de tramitar la vostra sol·licitud de llicència per a la 
tinença i conducció d'animals potencialment perillosos i per al temps estrictament necessari per al compliment de la 
citada finalitat; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, 
adreçant la seva sol•licitud, al Registre General de l’ajuntament:: Plaça de la Vila, 1 08184 – Palau-solità i Plegamans, o 
per Internet a la seu electrònica de l’Ajuntament.
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