Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax. 93480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ D’ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom
i cognoms

DNI

Data de
naixement

Telèfon

Adreça
Número
de polissa

Població

DADES DE L’ANIMAL
Data de
naixement

Nom
Raça

Número
identificació
(microxip)

Data de
renovació

Número
registre censal

*Característiques
morfològiques

(*només si no es coneix la raça, d’acord amb la relació de l’annex II del RD 287/02)

Residència habitual
Finalitat (convivència, guarda, etc)

Data
esterilització

Característiques
accidentals
ACTIVITATS DE VIGILÀNCIA I GUARDA
Empresa o cos de
seguretat
Adreça

&33oblació

TelèfonEmpresa
ensinistrament

Número
registre

Documentació que s’adjunta per a l’obtenció de la llicència
Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir
Declaració jurada per la persona interessada de no haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus en relació a la
tinença d’animals potencialment perillosos, o bé Certificat de no haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus
emès pel Departament de Medi Ambient (tel. 93 567 0815)
Còpia de la polissa de l’assegurança de responsabilitat civil (cobertura no inferior a 150.253€) i rebut acreditatiu del seu pagament (anualment s’haurà de lliurar còpia de les renovacions a l’Ajuntament)
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (s’han d’obtenir en els centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de
permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, tel. 93 484 00 00)
Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip)
Certificat d’antecedents penals

SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ D’ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS
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, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.

Signatura persona sol·licitant / representant

Sant Just Desvern,

_______ de/d’ ___________ de ______

SENYOR/A ALCALDE/ESSA - PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa a la persona interessada
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de
l’Ajuntament.

