
 
 
 
 

Ajuntament de Vilanova del Vallès 

  

SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I/O CONDUCCIÓ 

DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS I POSTERIOR 

INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS 

 
 
SOL·LICITANT 
Nom i cognoms 
      

NIF / NIE 
      

Carrer  
      

Número 
      

Pis / Porta 
      

Codi Postal 
      

Població 
      

Província 
      

Telèfon fix 
      

Telèfon mòbil  
      

Adreça electrònica 
      

Data naixement 
      

 

DADES DE L’ANIMAL 
Nom 
      

Data Naixement 
      

Residència habitual (adreça) 
      

                  
de Vilanova del Vallès 

Raça: 
       Sexe:                 MASCLE          FEMELLA                          

Identificació:   MICROXIP                             TATUATGE                            ALTRES: .....................................................  

Microxip. Número d’identificació (Obligatori): 
      

Tipus de tatuatge (si és el cas): 
      

 
Lloc de col·locació:  

 ESQUERRE COLL              DRETA COLL                    ZONA CREU 
 

 ORELLA ESQUERRA         ORELLA DRETA                 

   

PERILLOSITAT 

 Gossos que han tingut episodis d’agressions                           

 Gossos que han estat ensinistrats per a la defensa o atac 

 Gossos que pertanyen a races establertes a la Llei 10/1999 

 Altres casos: .......................................................................................................................................................... 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC ON HABITARÀ L’ANIMAL (es pot acompanyar de fotografies) 
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SOL·LICITO: 
 

- La Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos d’acord amb el Reial Decret 287/2002, de 
28 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 170/2002, de 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos.  

 
- La inscripció al cens municipal d’animals de companyia un cop s’hagi obtingut la llicència municipal.  

 

 
DOCUMENTACIÓ QUE APORTO: 
 

 Fotocòpia del DNI, Targeta de residència o passaport.  

 Fotocòpia de la targeta sanitària on hi consti el número de microxip, les característiques de l’animal i les vacunacions 

realitzades.  

 Certificat d’antecedents penals expedit pel Ministerio de Justicia (Model 790). 

 Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per tinença de gossos potencialment perillosos, emès per un centre de 

reconeixement degudament autoritzat. 

 Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa, amb una 

cobertura no inferior a 150.253€. Aquesta pòlissa ha de cobrir el propietari i el/s i el/s conductor/s de l’animal. És 

imprescindible que a la pòlissa hi figuri la identificació de l’animal (microxip) 

 Descripció del lloc on habitarà l’animal 

 Declaració jurada de no haver estat sancionat/dar per infraccions greus o molt greus relacionades amb la tinença 

d’animals potencialment perillosos.  

 Altres: ......................................................................................................................................................................................   

 
 
 
 

 

SIGNATURA,  
 
 
 
 
 

Vilanova del Vallès, ______ de ________________________ de ________ 
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ANIMALS PERILLOSOS 
Llei  10/1999 i Reial Decret 287/2002 

 
D’acord amb el Decret català 170/2002, d’11 de juny, els titulars de gossos potencialment perillosos i tota persona que els condueixi per espais públics 
requereix la Llicència per a la tinença i/o conducció d’animals potencialment perillosos.  
 
L’aprovació de l’ordenança municipal per la tinença d’animals aprovada per l’Ajuntament l’any 2009, regula l’obtenció d’aquesta Llicència al municipi 
de Vilanova del Vallès. És per tant, l’Ajuntament, qui emetrà la Llicència.  
 
Tenen consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents: 
 Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 
 Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.  
 Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Akida Inu, Bullmastiff,  Doberman,  Dog argentí,  Dog de Burdeus,  Fila 

brasileiro,  Mastí napolità, Pit bull terrier,  Gos de presa canari,  Rottweiler,  Staffordshire Bull Terrier,  Terrier Staffordshire americà i  Tosa 
japonès.   

 
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa que expedeix l’Ajuntament per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 
requereix el compliment dels següents requisits:  
 

 Ser major d’edat 

 Els titulars hauran d’inscriure els gossos al registre censal del municipi. 

 Els gossos hauran de dur el xip identificatiu. 

 S’haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a 150.253€, en la que consti les dades 
d’identificació de l’animal. Aquest import mínim és susceptible d’ésser actualitzat mitjançant disposició legal.  

 S’haurà de presentar una descripció del lloc on habilitarà l’animal.  

 S’hauran de presentar els certificats i la documentació que correspongui segons la normativa vigent.  
 
La llicència tindrà un període de validesa de cinc anys, podent ser renovada per períodes successius de la mateixa duració. No obstant, la llicència 
perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.  
La modificació de les dades que figurin a la llicència s’hauran de comunicar al registre censal municipal en el termini de 15 dies.  
 
La no obtenció de la llicència constitueix una infracció administrativa sancionable.  
 
MESURES DE SEGURETAT:  

 Als espais públics els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats (màxim 2m de corretja no extensible) i proveïts de morrió homologat i 
adequat a la raça.  

 La persona que condueixi un gos potencialment perillós (màxim un gos per persona) en espais públics haurà de portar el document acreditatiu, 
que facilitarà l’Ajuntament, de la inscripció en el cens i de l’obtenció de la Llicència.  

 Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han d’estar convenientment senyalitzades.  

 
 

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès que n’és el 
responsable, com segueix:  
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:  
Ajuntament de Vilanova del Vallès 
Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08410 Vilanova del Vallès. Tel. 938459277 / ajuntament@vilanovadelvalles.cat  
 
DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:  
dpd@vilanovadelvalles.cat / Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08410 Vilanova del Vallès 
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT:  
Exclusivament per gestionar la tramitació i arxiu de la vostra petició en exercici de les competències i funcions assumides per l’ajuntament.  
 
LEGITIMACIÓ:  
Exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament o el vostre consentiment exprés.  
 
DESTINATARIS:  
Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei.  
 
DRETS:  
Poder exercir, en tot cas i davant d’aquest organisme, els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no 
ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra 
sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.vilanovadelvalles.cat. Si ho estimeu oportú, podeu presentar 
una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
TERMINI DE CONSERVACIÓ:  
El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment. 
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