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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/s (fix / Mòbil) 

Adreça 
 

Número Pis/Porta 

Municipi 
 

Codi Postal N. Pòlissa Data renovació 

Correu electrònic 

Dades del gos            
Nom 
 

Data naixement  N. Identificació Microxip N. Registre censal 

Raça 
 

Sexe: 
femella mascle 

Característiques morfològiques 

Residència habitual  
 
Finalitat (convivència humana, guarda, etc.) Esterilitzat 

 si          no 
Data esterilització 

Característiques accidentals 
 

Activitats de vigilància i guarda 
Empresa seguretat / Cos de seguretat 
 
Adreça 
 

Número/Porta 

Municipi 
 

CP Telèfon 

Empresa ensinistrament 
 

N. Registre 

 

Sol·licito em sigui concedida 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,  de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
CANOVELLES......................, a ...... de.................. de 20....     Signatura del/la interessat/ada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l'Ajuntament de 
Canovelles per al seu tractament informàtic. Així mateix se l’informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el 
Registre General de l'Ajuntament, Pl. Ajuntament, 1, 08420 Canovelles. Autoritzo a l'Ajuntament, en l'àmbit de les 
seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades per a la tramesa d'informació general o específica que 
pugui ser del meu interès. 



 
 
 
 
Documentació que s’ha d’adjuntar per a l’obtenció de la llicència: 

 Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir, que n’acrediti la majoria 
d’edat. 

 Fotocòpia de la targeta sanitària de l’animal, on hi constin les dades de la 
persona propietària i de l’animal. 

 Fotocòpia acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip. 
 Original del certificat d’antecedents penals (Registre Civil / Internet). 
 Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus emès 

per l’Ajuntament. 
 Declaració jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions 

greus o molt greus. 
 Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, amb les dades 

d’identificació de l’animal, per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 
150.253,00€, i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa. 

 Original del certificat de capacitat física i aptitud psicològica (Centre de 
reconeixement mèdic autoritzat). 

 


