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SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Sol·licitant:
Nom i cognoms____________________________________________________________________,
amb adreça a______________________________________________________________________
de _____________________________________, CP __________,telèfon ____________________,
correu electrònic _______________________________________i DNI/NIE____________________,
data de naixement___________________________, núm. Pòlissa ___________________________,
data de renovació de la pòlissa____________________
Dades de l’animal: Nom____________________________________________________________,
data de naixement_________________________________________________________________
Núm. identificació (Xip)______________________________________________________________
Núm. registre censal (Anicom)________________________ Raça___________________________
Característiques morfològiques _______________________________________________________,
Residència habitual ________________________________________________________________
Finalitat (convivència humana, guarda, etc. ______________________________________________
Data esterilització__________________________
Activitats de vigilància i guarda:
Empresa de seguretat/Cos de seguretat________________________________________________,
amb adreça a______________________________________________________________________
de _____________________________________, CP __________,telèfon ____________________,
correu electrònic _______________________________________i CIF________________________,
Empresa ensinistrament_____________________________________________________________
Núm. registre_________________________________________
Documentació que s’adjunta per a l’obtenció de la llicència:
 Original del DNI/NIE.
 Fotografia Carnet en color del/la sol·licitant.
 Original del Certificat capacitat física i aptitud psicològica.
 Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, amb les dades identificatives de
l’animal i microxip, amb cobertura de responsabilitat civil de danys a tercers no inferior 150.253€
per animal.
 Rebut justificatiu del pagament de la totalitat de la pòlissa en vigor.
 En cas de ser conductor de l’animal, autorització expressa signada pel propietari del GPP
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 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.

Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____
(signatura)

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades
facilitades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8,
08800).
Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el
Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.

En relació a la sol·licitud de llicència administrativa que habilita per a la tinença d’animals
potencialment perillosos que presento a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i d’acord amb l’article
49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol que va modificar l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, i
des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2004, es necessita la present declaració responsable d’acord
amb el que preveu l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
 1. 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.
 2. 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.

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
CONSENTIMENT INFORMAT
 Autoritzo al Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a fer la consulta de
les dades dels meus antecedents penals al Ministeri de Justícia a través de Via Oberta, per portar
a terme la tramitació de Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos. La present
autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què
disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de la persona
interessada, la cessió de dades entre administracions públiques per al desenvolupament de les
seves competències.

Vilanova i la Geltrú, _____________de ______________________________de 20____
(signatura)

