
 

 
 
 
 

SOL·LICITUD de llicència 
administrativa municipal per a la  
conducció de gossos considerats 
potencialment perillosos 
 

 

 

 
 

Carretera de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès  
Tel. 938 467 676 - Fax. 938 467 767- aj.franqueses@lesfranqueses.cat - www.lesfranqueses.cat 

 

 DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 
Nom i cognoms / Raó social                                                       
 
DNI/CIF        

 
                                          Telèfon        

 
Domicili per a notificacions        

 
 

 
Municipi                                                                 

     
                                          CP                   

 
Correu electrònic                                                   

   
                                           

 
Representat/ada per                                                     
 
DNI/CIF        

 
                                          Telèfon        

 
Domicili per a notificacions        

 
 

 
Municipi                                                                 

     
                                          CP                   

 
Correu electrònic                                                   

   
                                           

 
 DADES IDENTIFICATIVES DE L’ANIMAL 

 

Nom de la persona propietària: 
 

NIF: 

Nom de l’animal: 
 

         Raça: 
 

Sistema d’identificació: 
Microxip   

Número identificació: 

 
 

Aquesta sol·licitud només es pot presentar si la persona propietària d’aquest animal té la llicència 
administrativa per la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos. 

 

La documentació que cal presentar es detalla al darrera d’aquesta instància. 
 
    Autoritzo a  l’Ajuntament de les Franqueses  del Vallès  a consultar en el  Ministeri de Justícia les dades  relatives als antecedents penals als 
únics efectes  de la tramitació d’aquesta sol·licitud de llicència de tinença i conducció de gossos perillosos.  
Advertiment: En cas que no s’autoritzi la consulta, cal aportar original del certificat d’antecedents penals. 
 
    SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat d’ aquesta sol·licitud.  
 

      Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 

 
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix  podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu 
electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 

 
                    Les Franqueses del Vallès, ___ d____________de 20  ___ 

 

 Signatura 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 

 1 Fotocòpia del DNI de la persona propietària. Si la persona propietària és estrangera, cal presentar la 
Targeta de Residència en vigor o Passaport amb visat suficient.  

 

 1 Fotocòpia de la Targeta sanitària de l’animal, on constin les dades de la persona propietària i de l’animal. 
 

 1 Original del Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos 
potencialment perillosos de l’interessat. 

 

 1 Original de la Declaració Jurada de no haver estat sancionat/ada 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 i, igualment, de no haver estat 
sancionat/ada 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 (un model d’aquesta declaració jurada es podrà obtenir a les 
oficines del SAC de l’Ajuntament). 
 

 1 Fotocòpia de la pòlissa que acrediti haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,03 €. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades 
d’identificació de l’animal. 
 

 1 Fotocòpia del justificant d’alta del Cens d’animals d’aquest Ajuntament. 
 

 Document acreditatiu d’haver liquidat la taxa corresponent. 
 

      Nota. Es preceptiu el certificat d’antecedents penals que sol·licitarà l’Ajuntament. 
 

 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 

 
L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos requereix, entre d’altres requisits, ser major d’edat. 
 
Tenen  la  consideració  de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d’una de les circumstàncies 
següents: 
 
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:  
 

Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Bullmastiff, Dog Argentí,  Dog de 
Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Tosa Japonès, Akita Inu, Gos de presa Canari, Doberman. 
 
b)    Gossos que han tingut episodis d’agressions a  persones o a altres gossos.  
 
c)    Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.  
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