SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE TINENÇA DE
GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
(Per a propietaris de gossos que ja estan inscrits als cens municipal)
1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Domicili (carrer o plaça)

Núm.

Població

Codi postal

Pis

Porta

Telèfon

Província

2. Dades identificatives de l’animal
NOM

DATA DE NAIXEMENT

SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ

NÚMERO
D’IDENTIFICACIÓ

RAÇA

Xip

Avinyonet de Puigventós,

d

de 20

Signatura de la persona sol·licitant.

Il·lm. Senyor Alcalde de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

Aquesta sol·licitud només es pot presentar si l’animal ja està inscrit als cens municipal.
La documentació que cal presentar es detalla al darrera d’aquesta instància.

Documentació que cal presentar per demanar la llicència:
Declaració Responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt
greus en relació als animals potencialment perillosos.
1 Fotocòpia compulsada del DNI o PASSAPORT del propietari. (Ha de ser major
d’edat)
Certificats d’antecedents penals (model 790).
Certificat d’aptitud física i psíquica per la tinença d’animals potencialment
perillosos. (Es dispensa als centres mèdics a on s’obtenen els certificats necessaris
per al carnet de conduir)
Fotocòpia compulsada de la pòlissa actualitzada de l’assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers, a nom de la persona propietària, amb
una cobertura no inferior a 150.253 € i rebut acreditatiu de pagament.
En aquesta pòlissa hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal.
Anualment coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia
a l’Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
Així mateix caldrà comprovant de la identificació electrònica del gos i d’haver estat
inscrit al cens municipal.

INFORMACIÓ
Tenen la consideració de gossos potencial ment perillosos els que presentin una o
més d’una de les circumstàncies següents:
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
Akita inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí
napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari, Rottweiler, Staffordshire Bullterrier
(també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra), Terrier staffordshire americà
(també conegut com a Am Staff. Origen: EUA), Tosa japonès (Tosa inu).
b) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
c) Gossos que han estat ensinistrats per l’atac i la defensa.

