Sol·licitud / Renovació de llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos
Sol·licitant
Nom i Cognoms:
DNI:

Data de naixement:

Telèfon (mòbil):

Adreça:
Municipi:

CP:

N. Pòlissa:

Data Renovació:

Dades de l’animal
Nom:

Data de naixement:

N. Identificació (xip):

N. Registre Censal:

Raça:

Característiques morfològiques:

Finalitat:

Residència habitual:

Data esterilització:

Activitats de vigilància i guarda (si escau)
Empresa seguretat / Cos de seguretat:
Adreça:
Municipi:

CP:

Empresa ensinistrament:

Telèfon:
N. Registre:

 ATORGO el CONSENTIMENT exprés a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat perquè pugui consultar la inexistència

d’antecedents penals al Registre Central de Penats en relació als supòsits descrits en la legislació vigent en matèria
d’animals potencialment perillosos.
Documentació que adjunto per a l’obtenció de la llicència (marcar caselles):
 DNI del sol·licitant.
 Certificat de capacitat física i aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement autoritzat.
 Declaració jurada sobre que no ha estat sancionat per infraccions greus o molt greus de les que preveu la legislació vigent
en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.
 (OPCIONAL) Certificat emès pels òrgans competents de no haver estat condemnat 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 narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença.
 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que inclogui les dades d’identificació de l’animal i amb una cobertura per
danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
Sol·licito que es concedeixi 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 la tinença
d’animals considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Olesa de Montserrat,

de/d’

de 20

Signatura del/la interessat/ada

AJUNTAMENT OLESA DE MONTSERRAT. DEPARTAMENT DE SANITAT I CONSUM

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter perosnal, us fem saber que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer automatitzat del Departament de Sanitat. El responsable del fitxer és el mateix Departament de Sanitat. Podeu adreçar-vos-hi
per exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades personals.
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LA SOL·LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ RELACIONADA S’HA DE REGISTRAR A:
OAC:

Mesos de setembre a juny: de dilluns a divendres, de 8:30h a 14h; dimarts i dijous de 16:30h a 19:30h
Mesos de juliol i agost: de dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h

RECEPCIÓ:

Mesos de setembre a juliol: de dilluns a divendres de 16h a 21h

Quins gossos són considerats potencialment perillosos?
Els que pertanyen a les següents races o a llurs encreuaments:
o Akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastif, dòberman, dog argenti, dog de bordeus, fila
brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o
japonès.
Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o per haver protagonitzat agressions a persones o a
d'altres animals.
Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
Els que reuneixen totes o la majoria de les característiques esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de
22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos:
o Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
o Marcat caràcter i gran valor.
o Pèl curt.
o Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.
o Cap voluminós cuboide, robust amb crani ample i gran i galtes musculoses i arrodonides. Mandíbules
grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
o Coll ample, massís i curt.
o Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
o Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes
relativament llargues formant un angle moderat.
Recorda:
Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament on el gos
resideix habitualment i on ha d'estar censat prèviament.
Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular immediatament.
Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar una còpia del rebut a l’Ajuntament per tal
de comprovar la seva vigència.
No es pot dur més d'un gos potencialment perillós per persona
El animal no pot ésser conduït per menors de divuit anys.
A les vies públiques, part comunes d’immobles col·lectius i llocs i espais d’ús públic en general, els gossos
potencialment perillosos han d’anar lligats, amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, i proveïts
de morrió.
Us recordem que el fet de no complir alguna d'aquestes obligacions pot ser motiu de sanció.
La llicència perdrà la seva vigència en el moment que el titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts
per la seva adquisició.

Sobre el certificat emès pels òrgans competents de no haver estat condemnat 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 per resolució judicial del dret a la tinença:
Aquest certificat es pot obtenir a: Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals, Últimes Voluntats i
Assegurances – Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya
Adreça: Garcilaso, 123, Barcelona. Telèfon: 93 351 33 64

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter perosnal, us fem saber que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer automatitzat del Departament de Sanitat. El responsable del fitxer és el mateix Departament de Sanitat. Podeu adreçar-vos-hi
per exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades personals.
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