
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Cens d’animals, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a la identificació dels 
animals de companyia del terme municipal a efectes de control sanitari i seguretat. Podran ser cedides a la Generalitat de Catalunya. En qualsevol moment 
podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 

07. SOL·LICITUD/RENOVACIÓ LLICÈNCIA 

TINENÇA I CONDUCCIÓ ANIMALS PERILLOSOS 
Segell de registre d’entrada    

Dades del propietari: 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

Nom del representant de la societat 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

 

Dades de l’animal de companyia: 

Nom    Data naixement   Adreça 

Codi microxip/tatuatge   Raça     Nº Registre Censal 

 

Activitats de vigilància i guarda: 

Empresa seguretat/Cos de seguretat     DNI/NIF/Passaport 

Adreça      Població   CP 

 

Documentació que acompanya: 

 Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir. 

Certificat d’antecedents penals (emès pel Registre Central de Rebeldes y Penados del Ministeri de 

Justícia a Catalunya. Imprès a emplenar a l’Ajuntament). 

Declaració responsable d’acord amb el que preveu l’article 35 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost.  

Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut del pagament. 

Certificat de capacitat física i aptitud psicològica 

Certificat de registre de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos 

Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip 

Declaració jurada per l’interessat  o la persona posseïdora de l’animal de que disposa de les 

instal·lacions adequades per albergar el gos, degudament senyalades i ajustades al que preveu el 

Decret 328/1999, l’article 2.2. de la Llei 50/1999 i l’article 8 del R.D. 287/2002 

  

 



 

Declaració jurada (Respecte a instal·lacions que al berguen l’animal): 

Jo ___________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport _____________________ 

i domicili al ____________________________________________ de __________________, manifesto i 

declaro que disposo de les instal·lacions adequades i senyalitzades, d’acord amb el que preveu el Decret 

328/1999, l’article 2.2 de la Llei/1999 i l’article 8 del R.D. 287/2002. 

Declaració responsable (No sancions Departament de Medi Ambient): 

Jo ___________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport _____________________ 

i domicili al ____________________________________________ de __________________, 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. 

Autorització sol·licitud d’antecedents penals. 

Jo ___________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport _____________________ 

autoritzo a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, que per tal de poder obtenir la llicència municipal de tinença i 

conducció de gossos potencialment perillosos i en acompliment del Reial Decret 287/2002 de 22 de març i 

del Decret 170/2002 d’11 de juny, demani en el meu nom al “Registro Central de Penados y Rebeldes” el 

certificat dels meus antecedents penals. 

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 junt, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos. Alhora, també sol·licito certificació d’inscripció censal. 

 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura, 

 

  


