
  
 
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD PER A L’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSSOS 

 
 

DADES DEL SOL·LICITANT     

Nom i Cognoms DNI Data de naixement 

Adreça i correu electrònic Telèfon 

Municipi Codi postal Núm. Pòlissa Data Renovació 

 

 
 

 PELS GOSSOS DE VIGILÀNCIA I GUARDA 

 Nom de l’empresa de seguretat o cos de seguretat Telèfon 

Adreça Municipi Codi postal 

Empresa o entitat que ha fet l’ensinistrament Núm de registre 

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

o Fotocòpia del document d’identitat 
o 2 fotografies 
o Declaració jurada de l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus 

relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos. 
o Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut 

acreditatiu del pagament de la mateixa (cobertura de l’assegurança no inferior a 150,253€) 
o Certificat de capacitat física i aptitud psicològica 
o Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip 
o Pagament 25,00€ en concepte de taxa segons Ordenança Fiscal  

 
Autoritzo a que l’Administració sol·liciti els meus antecedents Penals per la tramitació de la corresponent 
llicència administrativa 
 

Sol·licito que em sigui concedida la llicència per a tinença 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. 
 
L’Ametlla del Vallès, a                           de                                               de  2                 Signatura del sol·licitant 
 

 
 
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació, i resten incorporades al fitxer automatitzat de l’Ajuntament 
Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets 
d’oposició, accés ratificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. 

DADES DEL GOS 

Nom Raça Sexe Data Naixement Microxip / Tatuatge 

Adreça de residència habitual Població 

Característiques particulars ( taques, marques, etc) 


