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Tipus Via / Tipo via

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *Data de naixement */ Fecha de nacimiento

Número pòlissa / Numero póliza Data renovació / Fecha renovación

Dades del gos / Datos del perro

Nom * / Nombre * Data de naixement */ Fecha de nacimiento N. identificación / N.identificación N. Registre censal / N. Registro censal

Raça / Raza Característiques morfològiques / Caracteristicas morfológicas

Residència habitual / Residencia habitual

Finalitat (convivència humana, guarda, etc.) / Finalidad (convivencia humana, guarda, etc) Data esterilització / Fecha esterialización

Característiques accidentals / Características accidentales

Activitats de vigilància i guarda / Actividades de vigilancia y guardia

Empresa seguretat / Cos de seguretat / Empresa de seguridad / Cuerpo de seguridad

Tipus Via / Tipo via Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación ) Num* Escala/ Escalera Pis-Porta / Piso-Puerta

Població * / Población Codi Postal */Codigo Postal Província / ProvinciaTelèfon / Teléfono

N. Registre / N. RegistroEmpresa ensinistrament / Empresa adiestramiento

 Documentació que s'adjunta per a l'obtenció de la llicència / Documentación que se adjunta para la obtención de la licencia 
 Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir / Fotocopia del DNI, pasaporte o carnet de conducir

Declaració responsable per la persona interessada de no haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus / Declaración responsable por la persona interesada de no haber 
sido sancionada por infracciones graves o muy graves

Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament / Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil o recibo acreditativo del pago 

Original del Certificat de capacitat física i aptitud psicològica / Original del Certificado de capacidad física y aptitud psicológica

Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip / Acreditación de la identificación del animal mediante microchip

Informe veterinari (Llei 10/1999, RD 287/2002, art 2 i annexos I i II, Decret 170/2002, Ordenança Municipal de tinença d'animals) / Informe veterinario (Ley 10/1999,  
RD 287/2002, art 2 y anexos I y II, decreto 170/2002, Ordenanza Municipal de tenencia de animales)

Desitja la resposta en Castellà / 
Desea la respuesta en Castellano 

2016-009 v.0919   1/2

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en 
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.

Patró adn / Padrón adn

Registre ANICOM / Registro ANICOM

Color / Color

Patró ADN /Padrón ADN



  
  
Sol·licito que 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 juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos / Solicito que me sea concedida la Licencia para la tenencia y conducción de perros potencialmente peligrosos de acuerdo 
con el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales 
considerados potencialmente peligrosos y el decreto 170/2002, de 11 de junio, sobre medidas en materia de perros considerados potencialmente 
peligrosos. 
 

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Esplugues de Llobregat,

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,

                                2/2

  
AUTORITZO a l'Ajuntament d'Esplugues a consultar i obtenir les dades relatives als antecedents penals en el Sistema d'Informació 
Policial (SIP) de la Generalitat de Catalunya o en les plataformes equivalents habilitades per les diferents administracions públiques. 
 / AUTORIZO al Ayuntamiento de Esplugues a consultar y obtener los datos relativos a los antecedentes penales en el Sistema de Información Policial 
(SIP) de la Generalitat de Catalunya o en las plataformas equivalentes habilitadas por las diferentes administraciones públicas. 
  
  SI


SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
SOL·LICITUD DE LLICENCIA PER A
ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
SOLICITUD DE LICENCIA PARA ANIMALES
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Registre d'entrada general
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
Dades del gos / Datos del perro
Activitats de vigilància i guarda / Actividades de vigilancia y guardia
 Documentació que s'adjunta per a l'obtenció de la llicència / Documentación que se adjunta para la obtención de la licencia
 
Desitja la resposta en Castellà /
Desea la respuesta en Castellano 
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Sol·licito que 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 juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos / Solicito que me sea concedida la Licencia para la tenencia y conducción de perros potencialmente peligrosos de acuerdo con el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales considerados potencialmente peligrosos y el decreto 170/2002, de 11 de junio, sobre medidas en materia de perros considerados potencialmente peligrosos.
 
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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* Camps de compliment obligatori 
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AUTORITZO a l'Ajuntament d'Esplugues a consultar i obtenir les dades relatives als antecedents penals en el Sistema d'Informació
Policial (SIP) de la Generalitat de Catalunya o en les plataformes equivalents habilitades per les diferents administracions públiques.
 / AUTORIZO al Ayuntamiento de Esplugues a consultar y obtener los datos relativos a los antecedentes penales en el Sistema de Información Policial
(SIP) de la Generalitat de Catalunya o en las plataformas equivalentes habilitadas por las diferentes administraciones públicas.
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