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LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA MUNCIPAL DE TINENÇA DE 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

En/Na __________________________________________________________,        

major d’edat, amb domicili a  ______________________________________________, 

amb DNI núm. __________________ i telèfon núm. __________________davant 

d’aqueixa Alcaldia compareix i, atentament, 

 

MANIFESTA:  

Que actualment es propietari d’un gos de raça ________________________, 

considerats potencialment perillosos.  

I acompanya els documents següents: 

 Certificat de capacitat física i aptitud psicològica 
 Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, per import no inferior 

a 150.253.- €. 
 D.N.I. del sol·licitant de la llicència 

 

I, per tant, en atenció al que s’ha expressat, 

 

SOL·LICITA: 

Li sigui atorgada la corresponent llicència administrativa municipal de tinença 

d’animals potencialment perillosos (R. Decret 287/2002, de 22 de març i Decret 

170/2002, d’11 de juny). 

 

Caldes de Malavella,  ............   d’/e   ...........................................    de 20.....  . 

Signat: 

 

Les dades personals que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Cens animals, creat per l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella a efectes de control sanitari i seguretat. Podran ser cedides al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, 
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament. 

 

Sr. Alcalde–President de l’Ajuntament de Caldes de Malavella  
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MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
NOM I COGNOMS: _____________________________________________ 
 
D.N.I.: _______________________________________________________ 
 
DOMICILI a efectes de notificacions: ______________________________ 
 
POBLACIÓ: ___________________________________________________ 
 
 

En relació a la sol·licitud de llicència administrativa que habilita per a la tineça 
d’animals potencialment perillosos que presento a l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella, respecte al període comprès entre el 9 de novembre de 1999 i el 21 de juliol 
de 2004, ambdós inclosos, en què era competència de la Generalitat de Catalunya 
imposar les sancions establertes per la Comissió de les infraccions tipificades en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos, 
 
 
 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
1.- Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin 
comportat alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 
13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals 
potencialment perillosos. 
 
2.- Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin 
comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
 
Caldes de Malavella,  ............   d’/e   ...........................................    de 20.....  

 

Signat: 

 
Les dades personals que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Cens animals, creat per l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella a efectes de control sanitari i seguretat. Podran ser cedides al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, 
rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament. 


