
 

A omplir per l’Administració: 
Responsable: 
________________________ 
Còpies: 
________________________ 
________________________ 

________________________ 

SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I 
CONDUCCIÓ D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms o raó social         DNI/NIF 

Carrer, plaça…  Número/Pis Població CP 

Telèfon Correu electrònic Fax 

Data naixement Núm. Pòlissa Data renovació 

DADES DEL GOS 
Nom Data naixement Codi identificació Núm. Registre censal 

Raça Característiques morfològiques (color, mida...) 

Característiques accidentals 

Residència habitual 

Finalitat (convivència humana, guarda...) Data esterilització 

ACTIVITATS DE VIGILÀNCIA I GUARDA 
Empresa seguretat/ cos de seguretat DNI/NIF 

Carrer, plaça…  Número/Pis Població CP 

Telèfon Correu electrònic Fax 

Empresa ensinistrament Núm. registre 

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 tinença d'animals considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, de 11 de juny, 
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 

DOCUMENTACIÓ APORTADA 
 
      Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir 
 

      Certificat d'antecedents penals (ho tramita l’ajuntament) 
 

      Declaració jurada per l'interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus 
 

      Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa 
 

      Certificat de capacitat física i aptitud psicològica 
 

      Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip 
 

 
 
 

IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 

 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Ajuntament de Cubelles li fa 
avinent  que,  per tal de realitzar la tramitació sol·licitada, les seves dades personals seran incloses en un fitxer de titularitat municipal.  

Si ho desitja, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, previstos per la Llei, dirigint un escrit a l’Ajuntament (Pl. de la Vila, 1. 08880 

Cubelles).

 

 

 
Cubelles,                                           de                                                                                                          Signatura



 
 
 

 

 

REQUISITS PER A LA OBTENCIÓ O RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA 

PER LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS SEGONS LA LLEI 50/1999 

DE 23 DE DESEMBRE 

 
 

1. GOSSOS QUE ES CONSIDEREN POTENCIALMENT PERILLOSOS: 
 

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a 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:  

Bullmastiff, dòberman, dogo argentí, dogo de Bordeus, fila brasileiro, mastí 

napolità, de presa canari, rottweiler, tosa japonès, staffordshire Bull terrier, 

american staffordshire terrier, Pit bull terrier, Tosa Inu, Akita Inu.  

 
 
2. REQUISITS: 

 
a) Ser major d’edat. 

b) Cal que el gos estigui censat abans de tramitar la sol·licitud de llicència 

administrativa per la tinença d’animals potencialment perillosos. 

c) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu. 

d) Presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no 

inferior a 150.253 €. 

e) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica per la tinença d’animals 

potencialment perillosos. Es pot sol·licitar als centres que emeten certificats 

d’aptituds psicofísiques pel carnet de conduir. 

f) Declaració jurada de no haver estat mai sancionat per infraccions greus o molt 

greus amb algunes de les sancions accessòries previstes a l’article 13, apartat 3, 

de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic d’animals potencialment 

perillosos, i per l’article 10 de la Llei 10/1999, del 30 de juliol, sobre tinença de 

gossos considerats potencialment perillosos.  

g) Certificat negatiu d’antecedents penals (ho tramitarà l’Ajuntament). 

 
 
3. VALIDESA DE LA LLICÈNCIA: 
 

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 que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits 

exigits.   
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