
 
 
 
 

Ajuntament de Vilanova del Vallès 

  

 
TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA 

TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS I INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS 

 

 
Descripció: 

És el tràmit per a l’obtenció o renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció de gossos 

potencialment perillosos atorgada per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, així com la posterior inscripció 

al cens municipal d’animals.  

 

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.  

 

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: Akita Inu, Bullmastiff,  

Doberman,  Dog argentí,  Dog de Bordeus,  Fila brasileiro,  Mastí napolità, Pit bull terrier,  Gos de 

presa canari,  Rottweiler,  Staffordshire Bull Terrier,  Terrier Staffordshire americà i  Tosa japonès, 

i/o les establertes a la Llei 10/1999. 

 Els de característiques que es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex 

II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març. 

 

 

Organisme competent / Responsable: 

Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.  

L’Ordenança municipal per la tinença d’animals regula l’obtenció d’aquesta Llicència al municipi de 

Vilanova del Vallès.  

 

 

Qui l’ha de presentar: 

La persona major d’edat, el propietari de l’animal o qualsevol persona que hagi de conduir per l’espai 

públic un gos considerat potencialment perillós, i que no estigui incapacitada per proporcionar les cures 

necessàries a l’animal.  

La Llicència és personal i intransferible. 

L’obtenció o renovació de la llicència administrativa que expedeix l’Ajuntament per a la tinença i/o 

conducció de gossos potencialment perillosos requereix el compliment dels següents requisits:  

 

 Ser major d’edat 

 No haver estat condemnat per delictes violents 

 No estar privat, per resolució judicial o administrativa, del dret a la possessió d’animals 

potencialment perillosos 

 Disposar de capacitat física i aptitud psicològica.  

 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.  

 Caldrà presentar els certificats i la documentació que correspongui segons la normativa vigent.  
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Terminis:  

La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys, podent ser renovada per períodes successius de la 

mateixa durada. 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.  

 

Un cop atorgada la Llicència, es registrarà d’ofici el gos al cens d’animals domèstics.  

 

Perquè la llicència sigui efectiva caldrà haver formalitzat el pagament de la taxa corresponent segons les 

ordenances fiscals vigents, moment en què es lliurarà un carnet que el titular haurà de dur a sobre durant 

la conducció de l’animal.  

 

 

Documentació a aportar: 

 

1. Fotocòpia del DNI, Targeta de residència o passaport.  

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

característiques de l’animal i les vacunacions realitzades.  

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

4. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per tinença de gossos potencialment perillosos, 

emès per un centre de reconeixement degudament autoritzat. 

5. 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, (caldrà presentar el rebut anual a l’Ajuntament, cada any). És 

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

6. Descripció del lloc on habitarà l’animal. 

7. Altres: .................................................................................................................................   

 

 

Taxa aplicable:  

La que sigui d’aplicació segons l’Ordenança en vigor (O.F. núm. 6 Taxa per expedició de documents 

administratius).     

Per a l’any 2020, l’import per a l’expedició i renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos 

potencialment perillosos és de 10€. 

 

Caldrà fer efectiu el pagament d’aquest taxa quan s’hagi aprovat la corresponent Llicència municipal.  

 

 

Normativa:  

 Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès. (la podeu 
consultar a través de la pàgina web de l’Ajuntament: www.vilanovadelvalles.cat.) 

 Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 

 Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.  

 Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  

 
 

http://www.vilanovadelvalles.cat/

