REGISTRE GENERAL

Data:
Entrada núm.:

SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I
CONDUCCIÓ D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Dades del sol·licitant:
Nom i cognoms/Raó social

DNI/NIF

Adreça

Núm.

Població/CP

Dades del gos:
Nom

Núm. Pòlissa

Data naixement

Raça

Data renovació

Pis

Porta

Telèfon (Mòbil)

Núm. identificació

Núm. Registre Censal

Característiques morfològiques

Residencial habitual
Finalitat (convivència humana, guarda, etc.)

Data esterilització

Característiques accidentals

Activitats de vigilància i guarda:
Empresa seguretat/Cos de seguretat
Adreça
Municipi

Número/Porta
CP

Empresa ensinistrament

Telèfon
Núm. Registre

Documentació que s’adjunta per a l’obtenció de la llicència:
Fotocopia del DNI, passaport o carnet de conduir.

Certificat d’antecedents penals.
Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus emès pel Departament de Medi Ambient .
Declaració jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus .
Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
Certificat de registre de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.
Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

Sol·licitud:

Sol·licito 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
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Signatura,
El Bruc, a ____ de ______________ de 20___.
IL·LM. SR. ALCALDE DEL BRUC

D’acord amb la Llei 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 al Registre de documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic.
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