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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I/O CONDUCCIÓ D'ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS 

SOL·LICITANT  
 

Nom i cognoms ______________________________________________DNI/NIF ________________  
 

Adreça ____________________________________________________________CP ______________ 
 
Municipi ___________________________  Tel. _______________ Data naixement _______________ 
  

 
DADES DEL PROPIETARI DEL GOS 

 
Nom i cognoms _____________________________________________ DNI/NIF _________________ 
 

Adreça ____________________________________________________________________________ 
  

 
DADES DEL GOS 

 

Nom _______________________ Raça ________________________ Data naixement ____________  
 

N. Identificació ________________________ N. Registre cens caní ____________________________ 
 

Finalitat (convivència humana, guarda, etc) _______________________________________________ 
 

Residència habitual __________________________________________________________________ 
 

N. de Pòlissa / Companyia Asseguradora _________________________________________________ 
  

SOL·LICITO,  
Em sigui concedida la Llicència per a: 

 Tinença i conducció del gos esmentat                Conducció del gos esmentat 
 
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, d'11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.  

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA PER A L'OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA 
 Original i còpia del DNI, passaport o carnet de conduir del sol·licitant. 

 Declaració jurada per l'interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, de la normativa 
que regula la tinença d'animals considerats potencialment perillosos.  

 Original i còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la 
mateixa. 

 Certificat de capacitat física i aptitud psicològica del sol·licitant. 

 Original i còpia de la cartilla sanitària de l'animal. 

 Original i còpia de l'acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip. 

 Justificant  d'ingrés de la taxa municipal.  
"D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals seran incloses en el fitxer " Gestió Salut pública i 
consum" amb la finalitat de gestionar les llicències d'animals potencialment perillosos. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest  fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat: Pl. de la Vila, 1. CP 08820-El Prat 
de Llobregat." 

 
El Prat de Llobregat, a _____ de/d' ______________ de ________ 
 
Signatura del sol·licitant 
 
 
 

 

Espai  reservat per a ús administratiu 
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