AJUNTAMENT DE ROSES
SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ D’ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS
Sol·licitant
Nom i Cognoms
DNI

Data de naixement

Telèfon

Adreça

Número

Municipi

Codi Postal

N. Pòlissa

Pis/Porta
Renovació

Alta

Dades del gos
Nom

Data naixement

N. registre censal

Raça

Característiques morfològiques

Núm. microxip

Residència habitual
Finalitat (convivència humana, guarda, etc.)

Data esterilització

Antecedents d’agressions a persones o a altres gossos

Activitats de vigilància i guarda
Empresa seguretat / ensinistrament
Adreça

Número/Porta

Municipi

CP

Telèfon

Documentació que s’adjunta per a l’obtenció de la llicència:

 Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir
 Certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia de no haver estat
condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de
narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença
d’animals potencialment perillosos.
 Certificat o declaració jurada de no haver estat sancionat/da:
a) per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les
que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos
b) per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord
amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, amb
una cobertura no inferior a 150.253 €
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 Certificat de capacitat física i aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement
per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzat pel Departament de Sanitat i
Seguretat Social
 Declaració jurada del propietari relativa als antecedents d’agressions i violència de





l’animal, si n’ha tingut (indicant en cada cas la data de l’incident, el fet ocorregut i la
persona o animal agredit), o bé, declaració jurada de no tenir antecedents al respecte.
Documentació relativa a la localització de l’espai on s’està l’animal, amb indicació de
les mesures de seguretat adoptades:
 Plànol adjunt de l’immoble, amb indicació d’alçada de les tanques i obertures.
 Fotografies de tanca, obertures exteriors i espai habilitat o destinat per a l’animal.
 Fotografia de la senyalització a l’immoble indicant la presència de gos
potencialment perillós.
Certificat veterinari conforme:
a) l’animal està degudament vacunat.
b) L’animal disposa del microxip corresponent, amb el número del mateix.
Pagament de les taxes municipals corresponents

Sol·licito 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 i, en el seu cas, la seva inscripció en el
cens municipal d’animals de companyia.

Roses, ...... de.................. de
Signatura

Les dades que ens facilita s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament de Roses per a deixar constància de l'entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions, i l'exercici de les seves competències i funcions. Només es cediran a
tercers en els casos i en les condicions previstes a la Llei.
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a l'Ajuntament.
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