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E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

DADES PERSONALS (cal emplenar tots els espais): 

Sol·licitant ( nom i cognoms o raó social):  NIF Telèfon 

Domicili Número Pis Porta 

Població CP 

Representat per: NIF Telèfon 

Domicili Número Pis Porta 

Població CP 

Adreça electrònica a efectes de notificacions: 

Mitjà escollit a efectes de notificacions: 

 Adreça: 

 Correu electrònic:

SOL·LICITO: 

Llicència per a la tinença i/o conducció de gos potencialment perillós. 

Renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció de gos potencialment perillós. 

    DADES DEL GOS: 

Nom: Data de naixement: 

Número de identificació: Raça: 

Núm de registre censal: Residència habitual de l’animal: 

 la del propietari 
 altra:  

Finalitat: 

convivència guarda 

Núm de pòlissa: 

Companyia asseguradora: 

Data Renovació: 

Mida: Gran Mitjana Gran Sexe: mascle femella 

SOL·LICITUD/ RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
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DECLARO: 

1. Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions accessòries
en l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potenci-
alment 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
l’article 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
3.Que autoritzo la consulta de dades d’identitat a G.T. Ministeri de Justícia de Catalunya per a la tramitació del certificat de
penals.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 
Fotocòpia del DNI/NIE. 

Fotocòpia de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil on figurin les dades de l'animal (cobertura no inferior a 150.235 euros). 
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement autoritzat. 
Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip. 
Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal.  
Autoliquidació de taxa (tràmit assistit). 

ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE  SANT FRUITÓS DE BAGES 

Les vostres dades personals seran incorporades en un fitxer de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de conformitat amb les prescripcions 
de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 

Us recordem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol 
moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, els drets d’accés, de rectificació, can-
cel·lació i d’oposició de les vostres dades. 

Signatura 

Sant Fruitós de Bages, …….. de/d’ ……………………….    de 20…. 
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