
                                          

Segons el que dicta la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades 
facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. 
En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’Oficina d’Informació i 
Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

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 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  
 Document acreditatiu d’identificació de l’animal mitjançant microxip 
 Cartilla sanitària de l’animal on hi consti la propietat i les vacunes  
 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura  

no inferior a 150.253,03 €  
 Rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament de la pòlissa 
 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. 
 

 
ALCALDIA DE LLORET DE MAR           
de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
  
Plaça de la Vila 1, 17310 Lloret de Mar             
Tel. 972 36 18 00 – Fax 972 36 01 15 
oiac@lloret.org –  www.lloret.org 
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Lloret de Mar,         de/ d’                         de       

 
Signatura              

mailto:oiac@lloret.org
http://www.lloret.org/


 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

Jo,        , amb DNI núm.           i 
domicili a efectes de notificacions a                                  , 
núm.     , pis  porta     , del municipi          amb codi 
postal        , en relació a la sol·licitud de llicència administrativa que habilita 
per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos que presento 
a l’Ajuntament de Lloret de Mar, 

 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 

Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin 
comportat alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 
de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic 
d’animals potencialment perillosos. 

Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin 
comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 

Que autoritzo a l’Ajuntament de Lloret de Mar a realitzar els tràmits amb els 
òrgans competents a fi d’obtenir el certificat d’antecedents penals preceptiu 
per a l’obtenció de la llicència administrativa que habilita a la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 

 

Lloret de Mar,   d’/de     de 20 

Signatura: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diligència. Per fer constar que la precedent compareixença s’ha fet davant del funcionari 
públic, el qual ha comprovat la identitat del signant. 

El compareixent ha estat advertit que el Codi Penal, en el seu article 392 disposa que: “El 
particular que cometi en document públic, oficial o mercantil, qualsevol de les falsedats 
assenyalades en els tres primers números de l’apartat 1 de l’article 390, serà castigat amb 
les penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos”. (Codi Penal 
aprovat per Llei orgànica 10/1995 de 23 de novembre). 
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