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SOL·LICITUD / RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I 

CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

Sol·licitant 
Nom i cognoms 
 
 

DNI 

Domicili   
 
 

Núm. Pis  Porta  

Municipi   
 
 

Codi postal Telèfon  

 

Dades del gos 

Nom  
 
 

Data de naixement Núm. d’identificació Núm. de registre censal 

Raça  
 
 

Característiques  

Residència habitual 
 
 

Núm. Pis  Porta  

Municipi  
 
 

 Tinença per (convivència, guarda…) 

 

EXPOSE 
Que sóc titular i/o conductor d’un gos considerat potencialment perillós per la 
normativa vigent ( Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià). 
 
SOL·LICITE 
L’atorgament de la Llicència / Renovació,  per a la tinença i/o conducció del 
gos, atès que complisc tots els requisits establerts en l’esmentada normativa, 
fet que justifique mitjançant documentació annexa.  
 
Documentació que s’adjunta per a l’obtenció de la llicència: 
   

1.   Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir 
    
    

2.   Declare no estar privat, per resolució judicial, del dret a la tinença  

   d’animals potencialment perillosos. 
    

3.   Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica (vigència d’1 any) 
    

4.   Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut anual acreditatiu  

   del pagament (cobertura mínima, 150.253 €) 
    

5.   Fotocòpia d’inscripció de l’animal en el RIVIA. 
    

6.   Certificat d’antecedents penals. 
 

7.   Justificant d’ingrés de la taxa municipal. ( 100 €). 
 

DECLARE que són correctes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 

Signat: 

 

 

Aielo de Malferit, _______ d ____________           de _________ 

Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit. 
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