
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I/O 
CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Dades de la persona propietària del gos

 

Dades de la persona conductora del gos

 

Autorització de la persona propiètaria del gos

 amb  DNI  ,

AUTORITZO   a conduir el gos objecte d'aquesta

llicència.

Dades del gos
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Nom i cognoms de la persona propietària

Núm. de placa municipal Núm. de xip Nom

Data de naixement Raça

Residència habitual

Finalitat

El gos ha estat ensinistrat? Sí Empresa

Observacions

Localitat CP

Adreça electrònica Telèfon

No

Nom i cognoms de la persona conductora

Localitat CP

Adreça electrònica Telèfon

animal de companyia vigilància altres

(signatura de la persona propietària)

Data de naixement Domicili

Data de naixement Domicili
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EXPOSO que

sóc propietari/ària del gos i vull  obtenir la llicència per a la seva tinença i/o conducció. Per això, presento la
documentació següent:

Autorització a la consulta de dades a altres administracions

Autoritzo a l'ajuntament de Montornès del Vallès a que realitzi la consulta a altres administracions de les dades
següents:

• Document d'identitat
• Inexistència d'antecedents penals (en compliment del que determina l'article 3.2b) del Decret 170/2002,

d'11 de juny sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos) 

No autoritzo a que es consultin les dades per a la resolució d'aquesta sol·licitud i per tant aporto l'original
dels documents relacionats

Informació de la sol·licitud

L'adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica, en cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l'avís de
notificació.  El  correu  d'avís  només  tindrà  efectes  informatius  i  que  si  no  el  rebeu,  no  impedirà  que  es  consideri  feta  la  notificació.
Transcorreguts  10  dies  naturals  l'acte  es  donarà  per  notificat.  Per  a  més  informació  accediu  a  notificacions  i  altres  comunicacions
electròniques 

Si a més d'aquest avís, voleu rebre un SMS al vostre telèfon mòbil, especifiqueu el número  

SOL·LICITO que

em concedeixin la llicència per a la tinença i/o 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;  el  Decret  170/2002,  d'11 de juny,  sobre  mesures en
matèria  de  gossos  considerats  potencialment  perillosos,  i  l'Ordenança  municipal  reguladora  de  la  tinença
d'animals domèstics i de companyia.

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament Ajuntament de Montornès del Vallès
Avda. De la Llibertat, 2. 08170-Montornès del Vallès. Telèfon 935721170
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD
Ens Locals. dpd.ajmontornes@diba.cat

Àmbit del tractament Registres Municipals

Base jurídica - Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura no inferior a 150.253 euros i un rebut que n'acrediti el pagament

Certificat de capacitat física i aptitud psicològica de la persona sol·licitant

Declaració responsable de no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus en matèria de tinença d'animals potencialment 
perillosos

Declaració responsable de la descripció de l'espai on habitarà el gos

Montornès del Vallès, de /d' de

(signatura)

Vull rebre notificacions electròniques relaciones amb aquesta sol.licitud
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- Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitat del tractament Registre d'animals considerats potencialment perillosos

Comunicació de les vostres dades a 
tercers

Les vostres dades es podran cedir a altres Administracions públiques

Transferències internacionals de les 
vostres dades

No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals

Termini previst de conservació de les 
dades

Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades
per la Comissió nacional d’accés, avaluació i tria documental i segons la normativa aplicable

Exercici de drets Podreu exercitar els drets de ser informat, d'accés, de rectificació, de supressió (dret a l'oblit) ,
d'oposició i a la limitació del tractament com s’indica a Política de Protecció de dades personals de
l'Ajuntament de Montornès del Vallès
Per exercitar els drets haureu de presentar la instància específica per cadascun dels supòsit o be
la instància genèrica, per mitjà de la  seu electrònica  o presencialment o per correu a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana i caldrà que acrediteu la vostra identitat.
Si  considereu que els  vostres  drets  no  s'han atès  adequadament  teniu  dret  a  presentar  una
reclamació davant l' Autoritat catalana de protecció de dades 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA PROPIÈTARIA 
DEL GOS EN RELACIÓ AMB LA DESCRIPCIÓ DE L'ESPAI ON 
HABITARÀ EL GOS POTENCIALMENT PERILLÓS

        amb       DNI         ,

DECLARO

que les instal·lacions que alberguen el  gos potencialment perillós del  qual sóc propietari/ària compleixen les
característiques que es fixen a la Llei10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.

Que les característiques del lloc on s'alberga l'animal (adreça, lloc, m2, tipus de tanca, etc.) són les següents:

NORMATIVA

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

Article 2
Mesures de seguretat
2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals
en surtin i cometin danys a tercers:
a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de
l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals
puguin desencaixar o obrir per ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.

Montornès del Vallès, de /d' de

(signatura de la persona propietària)



DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA PROPIETÀRIA
O  CONDUCTORA  DEL  GOS  DE  NO  HAVER  ESTAT
SANCIONAT/ADA PER INFRACCIONS GREUS O MOLT GREUS
EN  MATÈRIA  DE  TINENÇA  D'ANIMALS  POTENCIALMENT
PERILLOSOS

        amb       DNI         ,

DECLARO

que no he estat sancionat/ada 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.

Que no he estat sancionat/ada 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.

NORMATIVA

26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 35
Declaració responsable
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva
responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu
exercici; que disposa de la documentació acreditativa corresponent i  que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència
d’aquest reconeixement o exercici.
2. La declaració responsable ha d’incloure les dades relatives a la identificació de qui la subscriu i els requisits a què es refereix l’apartat 1,
que s’han de fer constar, en cada cas, de manera expressa, clara i precisa.
3. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la legislació sectorial, la presentació de la declaració responsable en el
marc d’un procediment administratiu faculta l’administració pública competent per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
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Montornès del Vallès, de /d' de

(signatura)
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