
 

 
 

Registre d'animals potencialment perillosos. 
 

Dades del / de la propietari / a: 

Nom i Cognoms 
 
DNI Data de naixement Telèfon 

 
Domicili 
 

Número Pis / Porta 

Municipi 
 

Codi Postal 

 
O en representació de ......................................................................................................... 
amb DNI núm. ........................................ 
 

Dades de l'animal: 

Nom 

 

Raça 

 

Núm. Xip 

Residència habitual 

 

Número Pis / Porta 

Municipi Codi Postal 

 

Finalitat (*) 

(*) Especificar si l'animal està destinat a conviure amb els éssers humans o si per contra 
té finalitats distintes com la guarda, protecció o altra que s'indiqui. 

 
Documentació a aportar: 
1. Llicència administrativa per a la tinença i conducció d'animals potencialment 
perillosos. 

2 . Cartilla sanitària de l'animal. 
3. Document acreditatiu d'identificació de l'animal. 

4. Certificat de sanitat animal que acrediti la situació sanitària de l'animal i la 
inexistència de malalties o trastorns que ho facin especialment perillós. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Segons la LLEI 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 
d'Animals Potencialment Perillosos. 
 
Article 6. Registres. 
 
2. Incumbeix al titular de la llicència l'obligació de sol·licitar la inscripció en el 
Registre, dintre dels quinze dies següents a la data que hagi obtingut la corresponent 
llicència de l'Administració competent. 
3. En cada Comunitat Autònoma es constituirà un Registre Central informatitzat que 
podrà ser consultat per totes les Administracions públiques i autoritats competents, així 
com per aquelles persones físiques o jurídiques que acreditin tenir interès legítim en el 
coneixement de les dades refrents en el mateix. A aquests efectes es considerarà, en tot 
cas, interès legítim el qual ostenta qualsevol persona física o jurídica que desitgi 
adquirir un animal d'aquestes característiques. 
4. Qualssevol incidents produïts per animals potencialment perillosos al llarg de la seva 
vida, coneguts per les autoritats administratives o judicials, es faran constar en la fulla 
registral de cada animal, que es tancarà amb la seva mort o sacrifici certificat per 
veterinari o autoritat competent. 
5. Haurà de comunicar-se al Registre municipal la venda, traspàs, donació, robatori, 
mort o pèrdua de l'animal, fent-se constar en la seva corresponent fulla registral. 
6. El trasllat d'un animal potencialment perillós d'una Comunitat Autònoma a una altra, 
sigui amb caràcter permanent o per període superior a tres mesos, obligarà al seu 
propietari a efectuar les inscripcions oportunes en els corresponents Registres 
municipals. En tot cas l'ús i tractament de les dades contingudes en el Registre serà 
acord al disposat en la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre. 
8. Les autoritats responsables del Registre notificaran immediatament a les autoritats 
administratives o judicials competents, qualsevol incidència que consti en el Registre 
per a la seva valoració i, si escau, adopció de mesures cautelars o preventives. 
9. L'incompliment pel titular de l'animal de lo explicat en aquest article serà objecte de 
la corresponent sanció administrativa, de conformitat amb el disposat en l'article 13 de 
la present Llei. 
 
 
 
 
 

.....................................................,a ....... de..........................del 
200... 

 
(firma del/de la interassat/ada) 

 


