
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Sol·licitud

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

Sol·licitant

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

Nom i cognoms ____________________________________________________________________ DNI _____________________

amb domicili al carrer _______________________________________________________________________________ núm. ______

de la població de ________________________________________________________________________ codi postal ____________

telèfon/mòbil ____________________________ correu electrònic ______________________________________________________

Sol·licito que em sigui concedida la llicència per a

d’acord amb el Reial Decret 287/2002, de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Dades del gos

Nom ____________________________________________________________   Raça ____________________________________

Data de naixement _______________ Núm. identificació (xip) ____________________________   Núm. registre censal ______________

Residència habitual __________________________________________________________________________________________

Nom propietari/a ________________________________   Adreça ______________________________________________________

Assegurança

Companyia ________________________________________________________   Núm Pòlissa ______________________________

Documentació que adjunto per a l’obtenció de la llicència (arts. 3 i 4 del Decret 170/2002):

Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir

Certificat d’antecedents penals del Ministeri de Justícia
(sol·licitud que tramita l’Ajuntament i cal signar
autorització pel sol·licitant)

Certificat de capacitat física i aptitud psicològica

La tinença i conducció del gos esmentat La conducció del gos esmentat

Declaració responsable de l’interessat de no haver estat
sancionat per infraccions greus o molt greus (Al dors)

Còpia de la polissa de l’assegurança de responsabilitat
civil i rebut acreditatiu del seu pagament

Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

__________________________________________________________________, amb DNI número _________________________ 

i domicili a efectes de notificacions a _____________________________________________________________________________, 

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 Begues, respecte al període comprès entre el 9 de novembre de 1999 i el 21 de juliol de 2004, ambdós inclosos, en que era competència de 

la Generalitat de Catalunya imposar les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades en matèria de gossos considerats 

potencialment perillosos,

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.

Sol·licitud

Llicència per a la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos

Declaració responsable

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

__________________________________________________________________, amb DNI número _________________________ 

domicili a efectes de notificacions a ______________________________________________________________________________ i 

telèfon _______________________________.  

Autoritzo a fer la petició, per part de l’Ajuntament de Begues, al registre central de penals per tal de donar la corresponent informació pel tràmit 

de la llicència municipal d’animals domèstics

Sol·licitud

Llicència per a la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos

Autorització al registre central de penals

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
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