SALUT
SOL·LICITUD/RENOVACIÓ LLICÈNCIA TINENÇA I CONDUCCIÓ ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

514 - N034

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO

Que sóc propietari/ ària d'un gos, les característiques del qual es detallen a continuació:
Núm. de placa
Sexe: Mascle

Núm. identificació
Femella

Nom del gos/gossa

Data naixement

Raça: (marqueu l'opció que correspongui)

Característiques morfològiques
Finalitat: (marqueu l'opció que correspongui)

Bullmastiff

Rotweiler

Pit bull terrier

Doberman

De presa canari

Dog de Bordeus

Dogo argentí

Mastí napolità

Stanffordshire bull terrier

Fila brasileiro

Tosa inu

American Stanffordshire terrier

Akita inu

Encreuat

Convivència humana
Vigilància
Guarda
Altres (especifiqueu)

(especifiqueu les races d'encreuament)

SOL·LICITO
Que, realitzats els tràmits i comprovacions necessàries, 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.
Sol·licito la bonificació de l'import de la taxa de la llicència com a persona que conviu al mateix domicili que el titular de la
primera llicència la qual cosa acredito documentalment mitjançant volant de convivència.

Salt,

de

de 20

Signatura:

Autoritzo l'Ajuntament que consulti els meus penals al
Registre General del Ministeri de Justícia únicament a fi
i efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA: (Vegeu annex I)
DECLARACIÓ RESPONSABLE: (Vegeu annex II)
Abans de signar, asseguri's d'haver omplert tot el document.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
SL 3
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ANNEX I
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
Cartilla sanitària
Fotocòpia del certificat del xip
Fotocòpia DNI / NIE propietàri/ària
Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i
rebut acreditatiu del pagament
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
Declaració jurada conforme no ha estat sancionat per
infraccions greus o molt greus
Volant de convivència
Altres (especifiqueu)

ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Jo

, amb DNI

i domicili

de Salt a efectes de notificacions,

en relació a la sol·licitud de llicència administrativa que habilita per a tinença d'animals considerats potencialment
perillosos que presento a l'Ajuntament de Salt,
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 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 tinència de gossos considerats
potencialment perillosos.
Salt,

de

de 20

Signatura:

Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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