
 
Ref.  Medi Ambient 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
Nom: .............................................................................................   NIF:................................................................. 

Domicili del sol·licitant:............................................................................................................................................ 

Telèfon: ..................................................................................................................................................................... 

 

EXPOSA: 

 

□ Ser major d’edat. 

□ 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 i/o conducció d’animals potencialment perillosos. 

□ 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 tampoc 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. 

□ Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment 

perillosos. 

□ L’acreditació de l’esterilització dels gossos potencialment perillosos de propietat del sol·licitant.  

□ L’acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una 

cobertura no inferior a 150.253 €. 

□ Haver satisfet la taxa de 52,65€ per a la tramitació de la llicència per tinença/conducció de gossos 

potencialment perillosos. 

 

DEMANA: 

 

Que se li concedeixi la llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos. 

 

La Bisbal d’Empordà,         d                           de 2023 

 

Signat, 

 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA: 

□ Fotocòpia DNI. 

□ 1 foto carnet. 

□ Certificat d’antecedents penals emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia. 

□ Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos. 

□ Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, actualitzada, per danys a tercers amb una cobertura no 

inferior a 150.253 €. En aquesta pòlissa hi hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint 

amb la renovació de la pòlissa, se n’haurà de lliurar  una còpia a l’Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva 

vigència. 

□ Comprovant de pagament de la taxa. 

□ L’acreditació de l’esterilització dels gossos potencialment perillosos de propietat del sol·licitant. 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA  

I/O CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 


