
 
  
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 
 

Nom i Cognoms  DNI  

Domicili  

Municipi i Codi Postal  

 

En relació a la sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos que 
presento a l’Ajuntament de Martorell, 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

1. Que no he estat sancionat per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les 
sancions accessòries de les previstes en l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei estatal 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. 

 
3. Que, en el cas d’haver rebut la sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la 

tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament, declaro 
haver-la complert totalment. 
  

4. Que autoritzo de manera expressa a l’Ajuntament de Martorell a que obtingui directament del 
Registre Central de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia, Certificació d’Antecedents Penals, als 
efectes d’acreditar l’assenyalat per l’art. 3.1.b) del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que 
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, i l’art. 3.2. b) del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos. En el cas que no s’autoritzi la consulta, la 
persona interessada haurà de presentar el certificat d’antecedents penals de la persona propietària 
o responsable de l’animal. 
 

5. Que no tinc cap llicència administrativa per la tinença d’animals potencialment perillosos en vigor 
sota intervenció, mesura cautelar o suspensió, ja sigui per via judicial o administrativa. 
 

6. Que he estat informat/da que en cas de ser propietari/ària o posseïdor/a d'un altre gos de raça 
considerada potencialment perillosa l'animal haurà d'estar inscrit al Registre d'animals de 
companyia i hauré d'acreditar la formalització d'una assegurança de responsabilitat civil per danys 
a tercers per aquest nou gos i, per tant, APORTARÉ una còpia de la pòlissa i una còpia del rebut de 
pagament. En cas de no presentar-la, la llicència perdrà la seva vigència. 
 

7. Que conec el compromís de complir les mesures de seguretat que s’estableix a la Llei 10/1999, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i al Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialment peligrosos. 

 
Martorell,          de                                              de 
signatura 


