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LLICÈNCIA D’ANIMALS PERILLOSOS 

MODEL DE SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I 
CONDUCCIÓ D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I D’INSCRIPCIÓ EN EL 
REGISTRE D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

SOL·LICITANT 
Nom i cognoms 

DNI Data de naixement Telèfon (Fix/Mòbil) 

Adreça Número/pis/porta 

Municipi Codi Postal Núm. Pòlissa Data Renovació 

 

És la persona propietària de l’animal domèstic 
 

DADES DE LA PERSONA PROPIETÀRIA 

Sí No 

Nom i cognoms 

DNI Data de naixement Telèfon (Fix/Mòbil) 

Adreça Número/pis/porta 

Municipi Codi Postal Núm. Pòlissa Data Renovació 

 

DADES DE L’ANIMAL DE COMPANYIA 

Nom Data naixement Núm. Microxip Núm. Reg. Censal 

RAÇA 
PRESA CANARI DOBERMAN 

PIT BULL TERRIER 
FILA BRASILEIRO DOG DE BURDEOS

 

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 
TOSA INU MASTÍ NAPOLITÀ

 

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 
AKITA INU

 
ROTTWEILER 

BULLMASTIFF 
DOG ARGENTÍ 

CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 
Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. 
Marcat caràcter i gran valor. 
Pèl curt 
Perímetre toràcic entre 60 i 80 cms., alçada de creu entre 50 i 70 cms., pes superior a 20 kg 
Cap voluminós, cuboide, robust amb crani ample i gran, galtes musculoses i bombat. 
Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda. 
Coll ample, musculós i curts. 
Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculós i curt. 
Extremitats anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb 
potes relativament llargues amb un angle moderat. 

Residència habitual 

Finalitat (convivència humana, guarda, etc. ) Data esterilització 

Característiques accidentals 

Caràcter marcadament agressiu Ha agredit a persones o animals Altres 
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ACTIVITATS DE VIGILÀNCIA I GUARDA 

Empresa/ Cos de Seguretat 

Adreça Número/pis/porta 

Municipi Codi Postal Telèfons (Fix/mòbil) 

Empresa ensinistrament Número registre 

 

LA PERSONA SOTASIGNANT SOL·LICITA: 
 

Llicència per la tinença i/o conducció d’animals potencialment perillosos 
 

Renovació de la Llicència per la tinença i/o conducció d’animals potencialment perillosos atorgada 
inicialment en data ................................................... 

 
Sigui inscrit l’animal de companyia objecte d’aquesta sol·licitud en el Registre de gossos 
potencialment perillosos 

 
 

ACCEPTO EL PAGAMENT DE L’IMPORT DE LES TAXES PEL SERVEI D’EMISSIÓ DE LA 
LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I 
INSCRIPCIÓ EN EL CORRESPONENT REGISTRE. 

 

Signatura del/la interessat/da 
 
 
 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR PER A L’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA 
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS: 

Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir. 

Declaracions jurades (model adjunt a la sol·licitud): 

1. De no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat la 
privació de la tinença d’animals potencialment perillosos 

2. De conèixer el compromís de complir les mesures de seguretat que s’estableix a la Llei 
10/1995 i RD 

3. Del número de la inscripció en el Registre Municipal d’Animals. 
 

Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitats civil per import ≥ 150.253 € i rebut que 
acrediti la seva vigència. 

 
Certificat de capacitat física i psicològica (s’obté en els centres de reconeixement per a 
l’obtenció de permís de conduir). 

 
Informe del VETERINARI HABILITAT i acreditatiu de la identificació de l’animal mitjançant microxip 

Fotocòpia de la cartilla sanitària i de vacunacions. 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, se li informa que les dades facilitades seran tractades 
amb la finalitat de la gestió de les sol·licitud del servei i/o tràmit. El Responsable del tractament és l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès. La base legal pel tractament és l'exercici de les competències municipals i/o el seu consentiment. Pot exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat mitjançant petició formal acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I, a l’Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès) o través de la Seu Electrònica. Per a més informació 
sobre el tractament de dades pot consultar la Política de Privacitat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a: 
https://www.cerdanyola.cat/proteccio-dades 


