
SOL·LICITUD PER A L’ATORGAMENT/RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A 
LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
 
SOL·LICITANT 
Noms i cognoms e-mail 
            
DNI Data de naixement Telèfon (mòbil) 
                  
Adreça Número Pis / Porta 
                  
Municipi Codi postal Data certificat mèdic (<1 any) 
                  
 
DADES DE L’ANIMAL 
Nom Data de naixement Núm. d’identificació Núm. de placa del cens  
                        
Raça Mida 

 Bullmastiff 
 Pit bull 
 Dòberman 
 Altres:       

 Dog argentí 
 Rottweiler 
 Dog de Bordeus 

 

 Fila brasiler 
 Tosa japonès 
 Mastí napolità 

 

 Staffordshire  
 Akita inu 
 Presa canari 

 Gran    
 Mitjà    
 Petit             

Sexe Color Pèl Altres característiques morfològiques 
 M      F                   

Dades d’interès (p.e. agressions) Nom del veterinari/ària Data d’esterilització 
                  
Adreça de la residència habitual Número Pis / Porta 
                  
Municipi Codi postal Núm. de pòlissa Data de renovació 
                        
 
Documentació que cal aportar per a  l’atorgament de la llicència 

   la renovació de la llicència 
 

 DNI/NIE de la persona propietària de l’animal (per compulsar per duplicat) 
 Document acreditatiu d’identificació de l’animal mitjançant microxip (per compulsar) 
 Cartilla sanitària de l’animal on hi consti la propietat i les vacunes (per compulsar) 
 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura no inferior a 150.253 € i 

rebut acreditatiu d’estar-ne al corrent de pagament (per compulsar) 
 Certificat de capacitat física i aptitud psicològica de la persona propietària emès per 

un centre mèdic autoritzat 
 Declaració responsable de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt 

greus segons la Llei 50/1999 ni la Llei 10/1999 (model facilitat a l’OIAC) 
 
Sol·licito que em sigui concedida la Llicència per a la tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos, d’acord amb allò establert en la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el règim de tinença d’animals perillosos; la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos; l’Ordenança Municipal 
Reguladora de la Tinença d’Animals en el terme municipal de Lloret de Mar; i la 
normativa sectorial que les desenvolupa. 
 
Lloret de Mar,       de                    de       

 
Signatura 
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