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Ajuntament de
Castellví de Rosanes
(BARCELONA)

Ordenança número 013

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TINENÇA D'ANIMALS
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r
1. Aquesta Ordenança regula la tinença d’animals domèstics, animals de companyia i
altres animals en domicilis particulars, espais públics i als establiments del terme
municipal de Castellví de Rosanes.
2. Als efectes d’aquesta ordenança tenen consideració d’ animals domèstics de
companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure amb l'home, en
especial, totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les subespècies i
varietats de gossos (Canis familiarus).
Article 2n
La tinença dels animals domèstics de companyia a què es refereix l’article anterior no
requerirà llicència municipal, sens prejudici del compliment de les determinacions
aplicables d’aquesta Ordenança.
Article 3r
1. La tinença i criança d’altres animals domèstics no considerats com de companyia
(aus de corral, conills, coloms, cavalls, animals de granja, etc.) en domicilis
particulars, resten sotmeses a autorització municipal.
2. La tinença dels animals a que fa referència del paràgraf anterior serà considerada
una activitat econòmica quan el nombre d’animals excedeix el límit de les
necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor. En aquest
cas caldrà que el posseïdor sol·liciti i obtingui la corresponent llicència d’activitats,
segons la normativa vigent aplicable.
Qualsevol activitat econòmica de tinença o criança d’animals, així com els
establiments de venda d’animals resten sotmeses a llicència activitats municipal.
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Article 4t
La tinença en domicilis particulars de fauna exòtica resta sotmesa a autorització
municipal, en l’atorgament de la qual es tindrà en compte, a més de la legislació vigent
els criteris assenyalats a l’article anterior, les mesures de seguretat que calgui
adoptar.
Article 5è
Resta prohibida la tinença en domicilis particulars d’animals pertanyents a espècies
protegides, llevat que el posseïdor pugui acreditar fefaentment el seu dret a la tinença
de l’espècimen acreditant el permís pertinent del departament de medi ambient.
Article 6è
L’obtenció de les autoritzacions i llicències municipals a què es refereixen els articles
anteriors no exonera en cap cas de l’obtenció dels oportuns permisos o inscripcions
registrals al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural de la Generalitat de
Catalunya o a altres administracions, segons la normativa vigent en cada moment.
Article 7è
L’ajuntament es reserva el dret de retirada de les autoritzacions i llicències municipals
a què es refereixen els articles anteriors en cas d’incompliments d’aquesta ordenança
i de normativa relacionada.
DISPOSICIONS GENERALS CONVIVÈNCIA
Article 8è
El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a
tercers, és responsable dels danys, perjudicis molèsties que ocasionin a les persones,
objectes, a les vies i als espais públics, tot i que s’escapi o extravií, en els termes que
estableix la legislació aplicable.
Article 9è
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries

perquè la tranquil·litat del veïnat no sigui alterada pel comportament dels
seus animals.
2. Aquells animals domèstics que amb els seus crits, sons o cants puguin
destorbar el descans del veïnat perquè estan en patis, terrasses, galeries i
balcons o altres espais oberts, es demana que des de les 22 hores fins a les
8 hores se’n tingui cura convenientment per evitar molèsties al veïnat.
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3. Es demana no deixar sols en patis, terrasses i balcons dins d’un nucli urbà els

gossos que per la seva condició especial o caràcter irritable es manifestin
amb lladrucs insistents, encara que sigui en hores diürnes. Els seus
propietaris o posseïdors, en tot cas, tindran cura que ni sols ni en la seva
presència aquests animals molestin el veïnat.
4. En balcons, terrasses i similars del nucli urbà s’hauran de prendre les
mesures necessàries per evitar que els animals, especialment gossos o gats,
puguin afectar amb les seves deposicions i orins els pisos inferiors o la via
pública.
Article 10è
La tinença d’animals, en general, en domicilis particulars queda sotmesa al
compliment de les condicions higiènic sanitàries i en cap cas es produeixi situació de
perill per als veïns o per altres persones en general o pel propi animal. És a dir el
posseïdor resta obligat a mantenir net el seus domicilis i els propis animals per tal
d’evitar molèsties, mals olors i riscos sanitaris als seus veïns.
Article 11è
En tot moment el posseïdor d’un animal a de donar compliment a la normativa vigent
en relació a la protecció d’animals:
-

-

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals
LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals,
de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al
medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats
d’incidència ambiental
LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

TÍTOL II
CENS D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
Article 12è
Tot posseïdor d’un animal domèstic de companyia està obligat a inscriure’l en el
corresponent Cens municipal d’animals de companyia en el termini màxim d’un mes
des del seu naixement o adquisició.
En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal de
l’ajuntament s’haurà d’incloure una distinció/apartat específic pels gossos
potencialment perillosos.
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Article 13è
Per procedir a la inscripció censal el posseïdor aportarà a l’ajuntament totes les dades
característiques i d’identificació de l’animal, el número del microxip, cartilla sanitària,
les dades d’identitat i de domicili del propietari, etc....i totes aquelles que s’indiquen en
la instància del cens d’animals domèstics de companyia (veure ANNEX I)
Article 14è
Un cop practicada la inscripció al cens municipal d’animals domèstics de companyia
serà entregada la xapa censal municipal, la qual s’haurà de col·locar en el collar de
l’animal i aquest la dura permanentment.
Article 15è
1. En cas de mort o desaparició d’un animal inscrit al cens el posseïdor ho haurà
de notificar a l’ajuntament amb un termini màxim 15 dies des de la mort o
desaparició, adjuntant la documentació de l’animal.
2. En cas de transferència de propietat , canvi d’adreça o població estan obligats
a comunicar-ho a l’ajuntament en el termini de 15 dies des de la data que es
produeix el canvi.
Article 16è
En cas de què l’ajuntament detecti l’existència d’un animal no censat, o que no dipsosi
de microxip, llibreta sanitària o qualsevol obligatorietat que determini la llei de
protecció d’animals aquest ho notificarà al Departament de Medi Ambient de la
Generalitat per tal que ells prenguin les accions corresponents i li imposin si és el cas
l’oportuna sanció.
Article 17è
Es limita el nombre d’animals domèstics de companyia per domicili a un màxim de sis.
En casos especials en que els serveis tècnics ho trobin justificat i sempre que es doni
compliment tant aquesta Ordenança com a la normativa vigent en relació a la tinença,
es pot arribar a autoritzar més nombres.
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TÍTOL III
TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS PERILLOSOS
Article 18è
Es consideren animals potencialment perillosos a l’efecte d’aquesta Ordenança, i
d’acord amb l’article 2 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic
de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos i el reglament que el desenvolupa el
Reial Decret 287/2002, de 22 de març:
1. Els que pertanyen a la fauna salvatge, sent utilitzats com animals domèstics o
de companyia, amb independència a la seva agressivitat, pertanyen a espècies
o races que tinguin capacitat da causar la mort o lesions a les persones o a
altres animals i danys en les coses.
2. En particular, els gossos que pertanyen a aquestes races o que estan creuats:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pit Bull Terrier
Staffordshire Bull Terrier
American Staffodshire Terrier
Rotweiler
Dogo Argentí
Fila Brasileiro
Tosa Inu
Akita Inu

3. Els gossos que reuneixen totes o la majoria de les característiques següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i
resistència.
Marcat caràcter i gran valor.
Pèl curt.
Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i
70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
Cap voluminós, cuboide, robusta, amb crani ample i gran i galtes musculoses i
bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
Coll ample, musculós i curt.
Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculós i curt.
Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt
musculoses, amb potes relativament formant un angle moderat.

4. Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
5. Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
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Article 19è
Les persones que vulguin tenir un gos potencialment perillós hauran de ser
obligatòriament major d’edat i haurà de sol·licitar la llicència municipal per la tinença
de gossos potencialment perillosos i pagar la taxa corresponent.
Article 20è
Per a l’obtenció i renovació de la llicència de tinença gossos potencialment perillosos
és necessari acreditar els següents requisits, segons el Reial Decret 287/2002, de 22
de març:
•

Ser major d’edat.

•

El gos haurà de disposar de xip identificatiu i llibreta sanitària.

•

Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a terces que
puguin ser causats pel seu animal per un import no inferior a 120.000€.

•

Certificació de capacitat física i aptitud psicològica del propietari.

•

Certificació que acrediti que no ha estat sancionat per infracció relacionada
amb la tinença d’animals per part DG de Medi Natural. (veure ANNEX II)

•

Certificat negatiu d’antecedents
l’ajuntament)

•

S’haurà de presentar una descripció del lloc on habitarà l’animal.

•

El titular haurà d’inscriure el gos al registre censal del municipi.

penals

(és sol·licitat directament per

(veure ANNEX III:
Instància sol·licitud de llicència de gossos potencialment perillosos).
Article 21è
La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys, podent ser renovada per períodes
successius de la mateixa duració. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el
moment que el seu titular deixa de complir qualsevol dels requisits exigits .
Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència haurà de ser comunicada a
l’ajuntament amb un termini màxim de 15 dies des que es produeixin.
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Article 22è Mesures de seguretat
1. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics
exigirà que la persona que els condueixi i controli porti amb ell la llicència
administrativa a què es refereix l’article 3 del Reial Decret 278/2002 de 22 de
març, així com el certificat acreditatiu de la inscripció de l’animal al Registre
Municipal d’animals potencialment perillosos.
2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos
potencialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o
corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió,
i en cap cas es permet portar més d’un d’aquests gossos per persona.
3. 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:




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.
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 obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que
hi ha un gos d’aquest tipus.

Article 23è
La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu a l’ajuntament en
un termini màxim de 48 hores.
TÍTOL IV
PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA, ESPAIS PÚBLICS I ESTABLIMENTS
Article 27è
1. A les vies públiques, els animals de companyia aniran proveïts de corretja o
cadena i collar amb la xapa censal.
2. Els gossos, i els altres animals de companyia, la perillositat dels quals sigui
raonablement previsible, atesa la seva natura i característiques, hauran de
circular per les vies públiques amb morrió.
3. L’autoritat municipal pot ordenar l’ús del morrió quan les circumstàncies ho
aconsellin i mentre persisteixen.
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Article 28è
Els propietaris dels animals queden obligats a respectar les indicacions contingudes
en els rètols informatius oficials col.locats al municipi.
Article 29è
1. Es prohibeix rentar els animals a la via publica, fonts i estanys i a les lleres de
les rieres.
2. Es prohibeix donar de menjar als animals en espais públics.
3. Resta prohibit donar de menjar als animals “salvatges/urbana” (gats, coloms,
porcs senglars...) tant a la via pública com en espais privats.
Article 30è Dejeccions i miccions a la via pública
1. Els posseïdors han d’adoptar mesures per no embrutar amb les dejeccions
fecals les vies i/o espais públics, incloent zones verdes boscoses, i evitar les
miccions en les façanes dels immobles i en el mobiliari urbà.
2. Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i a retirar els excrements de
l’animal de forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari, la part de
la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.
3. Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta
(amb bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les
escombraries. Queda prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als
claveguerams.
4. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal podran requerir al propietari o a la persona que condueixi aquest
animal, perquè procedeixi a retirar les dejeccions.
Article 31è Transport públic
1. El trasllat de gossos i gats per mitjà del s transport públic es realitzarà d'acord
amb les disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les
autoritats competents en cadascun dels casos.
2. Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics urbans,
sempre que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions
higiènic-sanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.
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Article 32è Establiments i locals
1. Resta prohibida l’entrada o tinença d’animals a qualsevol local destinat a la
fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments.
2. L’admissió d’animals a altres establiments comercials de pública concurrència
dependrà de la decisió dels propietaris d’aquests darrers. En cas d’ésser
admesos els animals, hauran d’anar subjectes amb corretja o cadena i collar, i
en els casos previstos a aquesta Ordenança també hauran de dur morrió.
3. Queda prohibida l’entrada, circulació o permanència de gossos i d’altres
animals als parcs públics i jardins d’ús freqüent per parts dels infants i en
piscines públiques durant la temporada de bany.
4. Les anteriors disposicions no seran d’aplicació als gossos pigall que vagin
acompanyats del seu propietari.
TÍTOL V
RECOLLIDA D’ANIMALS “VAGABUNDS”
Article 33è
2. Un animal es considera abandonat quan no disposa de cap identificació (xapa
censal o similar, microxip...) de l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap
persona.
3. Els animals abandonats seran recollits i retinguts a la seva cessió, recuperació o
sacrifici, per l’Ajuntament o l’entitat pública o privada amb la que existeix el
corresponent acord.
4. El termini per recuperar un animal sense identificació és de 20 dies, el posseïdor
s’haurà de fer càrrec dels costós de captura i manutenció i de tots aquells que
pugui haver ocasionat l’animal.
Article 34è
1. L’Ajuntament també recollirà aquells animals amb identificació del seu origen o
propietari, però que no vagin acompanyats de cap persona. En aquest supòsit,
l’Ajuntament avisarà el propietari, al qual podrà recuperar l’animal en el termini
de vint dies des de l’avís, previ pagament de totes les despeses de captura,
estança, manutenció...
2. Un cop transcorregut aquest termini sense que el propietari reculli l’animal,
aquest tindrà la consideració d’abandonat, tenint-se per exhaurit el termini de
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recuperació. Tot i així el propietari serà el responsable de pagar les despeses
generades per la captura, recollida, trasllat al centre d’acollida, manteniment...,
les quals li podran ser exigides fins i tot per la via de constrenyiment.
3. L’Ajuntament a més està obligat a notificar l’abandonament al Departament de
Medi Ambient de la Generalitat, per tal de què imposin la sanció pertinent.
TÍTOL VI
RETIRADA D’ANIMALS MORTS
Article 35è
1. Els animals que apareguin morts en la via pública seran retirats pels serveis
municipals o l’entitat pública o privada amb la que existeix el corresponent
acord. En aquest sentit qualsevol ciutadà pot avisar a l’Ajuntament a fi que
l’animal es retiri el més aviat possible.
2. En cas de què l’animal mort retirat presenti identificació del seu origen o
propietari aquest serà responsable de pagar les despeses generades, les
quals li podran ser exigides fins i tot per la via de constrenyiment.
3. El posseïdor d’un animal que mori en el seu domicili es pot posar en contacte
amb qualsevol veterinari o pot demanar el servei de retirada d’animals morts a
particulars i a empreses, per tal que els serveis municipals o l’entitat pública o
privada amb la que existeix el corresponent acord retiri el cadàver. En tot cas
previ pagament de la taxa.

TÍTOL VII
TAXES
Article 36è
La quota tributaria determinarà, segons la naturalesa de l’actuació o servei que el
subjecte passiu sol·liciti a l’Ajuntament, d’acord amb les tarifes següents:

1
2
3
4
5

Cens d’animals domèstics de companyia
Llicència tinença d’animals potencialment perillosos
Llicència d’animal domèstic no considerats de companyia
Llicència d’animal d’animals de companyia exòtics
Captura animal en espai públic
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6

7
8

Estança i manutenció animal centre d’acollida/ canera
Un dia ......................................................................................................5€
Dos dies................................................................................................ 10€
Tres dies................................................................................................ 15€
Quatre dies ..............................................................................................30€
Cinc dies................................................................................................ 50€
Sis dies ....................................................................................................60€
Set dies....................................................................................................80€
Vuit dies................................................................................................ 90€
Nou dies ................................................................................................ 100€
Deu dies ................................................................................................ 110€
Dotze dies ...............................................................................................120€
Tretze dies...............................................................................................130€
Catorze dies.............................................................................................140€
Quinze dies..............................................................................................170€
Setze dies ................................................................................................190€
Disset dies ..............................................................................................210€
Divuit dies ................................................................................................230€
Dinou dies ...............................................................................................260€
Vint dies................................................................................................ 300€
Retirada animal mort
80€
Retirada animal domicili per dur-lo al centre d’acollida decisió del
300€
posseïdor
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el
pagament corresponent.
2. En allò que fa referència al cens d’animals domèstics de companyia, la taxa
s’acreditarà en el moment de la inscripció.
3. Les renovacions de llicència els hi correspon el 50% del preu de la taxa de
llicència.

TÍTOL VIII
RÈGIM SANCIONADOR: INFRACCIONS I SANCIONS
Article 37è
1. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions o
omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal i com apareixen
tipificats en els diferents articles de desenvolupament.
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2. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que
les cometin, les persones a qui per la llei s’atribueixi els deures de preveure la
infracció administrativa.
3. D’acord amb la legislació vigent, l’incompliment del Decret Legislatiu 2/2008 de
15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i
de la pròpia llei de protecció d’animals l’Ajuntament té l’obligació de notificar,
qualsevol incompliment al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, a la que li correspon la competència de sancionar
Article 38è
1. Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.
2. Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de multa i
s’imposaran d’acord amb la següent escala:
i. Infraccions lleus: fins a 300€
ii. Infraccions greus: fins a 600 €
iii. Infraccions molt greus: fins a 1000€
3. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’adequar-se
als fets i, per això, es tindran en compte els següents criteris d’aplicació:
a) L’existència d’intencionalitat o de reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa.
d) La transcendència social.
4. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització
pels danys i perjudicis causats pels fets constitutius d’infracció.
Article 39è
D’acord amb la legislació vigent, l’incompliment de les normes que preveu l’ordenança
serà sancionat d’acord amb els següents criteris:
 Infraccions de caràcter lleu:
1. No tenir censat l’animal domèstic de companyia .
2. No comunicar a l’Ajuntament la mort, la desaparició o la transferència de
l’animal.
3. La circulació de gossos pel carrer sense corretja o cadena o collar
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4. La circulació d’animals domèstics de companyia sense la xapa censal
municipal.
5. La circulació de gossos potencialment perillosos sense morrió
6. Rentar animals a la via pública, fonts, estanys i lleres de rieres.
7. La presència d’animals a les zones d’ús públic on l’Ajuntament hagi col·locat el
pertinent senyal de prohibició.
8. La presència d’animals en parcs públics i jardins d’ús freqüent per parts dels
infants i en piscines públiques durant la temporada de bany.
9. No respectar els rètols oficials, col·locats per l’Ajuntament, en relació
circulació/tinença d’animals.
10. No retirar les dejeccions dels espais públics.
11. No evitar les miccions dels animals en les façanes dels immobles o mobiliari
urbà.
12. Danyar mobiliari urbà.
13. Donar de menjar als animals “salvatges/urbana” (gats, coloms, porcs
senglars...) tant a la via pública com en espais privats.
14. No complir el disposat a l’article 9 de la present ordenança

 Infraccions de caràcter greu :
15. Tinença de gossos potencialment perillosos sense la corresponent llicència.
16. No complir les mesures de seguretat indicades en l’Art.22è de la present
ordenança.
17. Tinença d’animals domèstics no considerats de companyia sense la seva
corresponent llicència.
18. Els animals domèstics no podran romandre lliures dins la parcel·la fora del
tancat o corral.
19. No complir els criteris tècnics descrits en l’Art. 27è de la present ordenança.
20. Tinença d’animals de companyia exòtica sense la corresponent llicència.

 Infraccions de caràcter molt greu :
21. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que
estableix l’ordenança, en el cas de gossos potencialment perillosos i animals
potencialment perillosos en general.
22. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades
judicialment o governativament de tenir-ne.
23. Reincidir en la comissió d’infraccions tipificades en els apartats anteriors.
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ANNEX I: Instància del cens d’animals domèstics de companyia

CENS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
 ALTA

ANY: ........
 BAIXA

DADES DEL PROPIETARI
Nom i Cognoms/Raó Social:
DNI/NIF:

Telèfon:

Domicili:
Població:

Codi Postal:

DADES DE L’ANIMAL
Nom:

Tipus:

Color del pèl:

Raça:

Pes (kg):

Sexe:

Domicili:
Observacions:
El signant formula la present declaració a efectes de donar d’alta/baixa, en el cens d’animals
domèstics de companyia d’aquest Ajuntament.
S’adjunta:

Fotocòpia del DNI propietari de l’animal

Fotocòpia del carnet de vacunació.

Identificació microxip.

En cas de què es tracti d’un gos classificat com a perillós, segons el Reial Decret 287/2002,
de 22 de març

Assegurança responsabilitat civil per danys a tercers

Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica del propietari (als mateixos centres
que els certificats per carnets de conduir, armes, etc.).

Certificat que acrediti que no ha estat sancionat per infracció relacionada amb la
tinença d’animals per part DG de Medi Natural.

Llicència tinença d’animals potencialment perillós
Castellví de Rosanes, (data i signatura) ..............................................................................................
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ANNEX II: Sol·licitud d’acreditació de no sanció a DG de Medi Natural
El /la senyor/a ................................................................................................................
amb DNI núm. ……………………..., amb domicili a ......................................................
població........................................... codi postal ………telèfon …………………………..
i adreça electrònica …………………………………....................
en representació pròpia o de ..........................................................................................
EXPOSO:
Que sóc propietari/a d’un/s gos/sos potencialment perillós/os de raça/es:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
SOL·LICITO:
Que se’m lliuri un certificat per part de la Direcció General de Medi Natural que acrediti
que no he estat sancionat o sancionada per infracció relacionada amb la tinença
d’animals domèstics.
Castellví de Rosanes, …………………..de/d’ ……………………………………. de 20….
Signatura
(Cal adjuntar fotocòpia del DNI, NIE o passaport i enviar-la, junt amb aquesta
sol·licitud per correu postal a l’adreça següent:
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia
Dr. Roux, 80 08017-BARCELONA)
ANNEX III: Instància Sol·licitud de llicència d’animal potencialment perillós
SOL·LICITUD DE LLICENCIA D’ANIMAL POTENCIALMENT PERILLÓS

ANY:

DADES DEL PROPIETARI.
Nom i Cognoms/Raó Social:
DNI/NIF:

Telèfon:

Domicili:
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Població:

Codi Postal:

DADES DE L’ANIMAL.
Nom:

Tipus:

Color del pèl:

Raça:

Pes (kg):

Sexe:

Domicili:
Observacions:
El signant formula la present declaració a efectes de sol·licitar la llicència de gossos
potencialment perillosos d’aquest Ajuntament.
S’adjunta:









Fotocòpia del DNI propietari de l’animal
Fotocòpia del carnet de vacunació.
Identificació microxip.
Assegurança responsabilitat civil per danys a tercers
Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica del propietari (als mateixos centres que els certificats
per carnets de conduir, armes, etc.).
Certificat que acrediti que no ha estat sancionat per infracció relacionada amb la tinença d’animals per
part DG de Medi Natural.
Croquis/descripció lloc on habitarà l’animal (compliment de les mesures de seguretat).
Inscripció cens municipal.

Castellví de Rosanes, (data i signatura) ............................................................................
Castellví de Rosanes, 24 de febrer de 2011
L'ALCALDE,

Lluís Tomàs i Moreno
DILIGÈNCIA:
S’estén per a fer constar que la present Ordenança Fiscal ha estat aprovada
definitivament segons Edicte inserit al BOPB de 31 de desembre de 2010 i
segons anunci de fe d’errades de data 11/01/2011 i publicat al BOPB de data
27/01/2011 i per edicte de 8/03/2011, publicat al BOPB de 21/03/2011.
Castellví de Rosanes, 22 de març de 2011.
La Secretària-Interventora,
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