Ajuntament Els Poblets
LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT
PERILLOSOS
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL / NOM I
COGNOMS O RAÓ SOCIAL

DNI / NIE / CIF

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE / NOM
I COGNOMS DEL REPRESENTANT

DNI / NIE

EN CALIDAD DE / EN QUALITAT DE
DOMICILIO / DOMICILI

PROVINCIA

POBLACION/POBLACIÓ

TELF./FAX

C.P.

E-MAIL

NOTIFICACIONES (EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS) / NOTIFICACIONS ( EN EL CAS DE
PERSONES FÍSIQUES)

 Recibir las notificaciones electrónicamente (necesaria la firma digital). Correo
electrónico de aviso:/ Rebre les notificacions electrònicament (necessària la
signatura digital). Correu electrònic d’avis:
__________________________________________________________________________

 Enviar las notificaciones en papel al domicilio: / Enviar les notificacions en
paper al domicili:
__________________________________________________________________________

EXPOSE
Primer-Que sóc tenidor de l’animal que s’identifica a continuació , considerat com a
potencialment perillós d’acord amb la LLei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos , el Decret 145/2000 de 26 de
setembre, del Govern Valencià i l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença
d’animals potencialment perillosos dels Poblets.

1.-Especie i raça..................................................................................................................
2.-Nom de l’animal.............................................................................................................
3.-Data de naixement..........................................................................................................
4.-Sexe................................................................................................................................
5.-Color...............................................................................................................................
6.-Característiques particulars............................................................................................
7.-Destinació de l’animal(companyia,guarda..).................................................................

Ajuntament Els Poblets
8.-Lloc de residència habitual de l’animal.........................................................................
9.-Indicació mesures adoptades per evitar que s’escape....................................................
Segon-Que adjunte la següent documentació :
 Document Nacional de Identitat del sol·licitant o NIE.
 En cas d’actuar en nom d’un altre ,acreditació de representació suficient.
 Declaració responsable davant notari, autoritat judicial o administrativa de no
estar incapacitat per proporcionar cures necessàries a l’animal i de no haver estat
sancionat per infraccions en matèria de tinença d’animals amb alguna de les
sancions accessòries previstes en l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/99 de 23
de desembre.
 Declaració responsable d’antecedents d’agressions o violència amb persones o
altres animals en els quals haja incorregut.
 Certificat d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals d’aquestes
característiques , expedit per centre autoritzat amb antiguitat inferior a tres
mesos a la data de sol·licitud de l’autorització municipal.
 Acreditació d’haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros.
 Certificat antecedents penals.
 Localització dels locals o habitatges que han d’albergar els animals amb
indicació de les mesures de seguretat adoptades.
 Fotocòpia de la cartilla sanitària o passaport de l’animal actualitzada i full
inscripció en el Rivia.
En virtut de tot allò exposat , per la present SOL·LICITE:
Que tenint per presentat aquest escrit i previs els tràmits que es consideren pertinents
se’m concedeixca la llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment
perillosos i es procedeixca una vegada concedida aquesta , a la inscripció en el registre
municipal corresponent.
En Els Poblets a

de

de 201

El sol·licitant
Signat.
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DELS POBLETS.
* A efectes informatius es consideren gossos potencialment perillosos els següents:
Races pures o encreuades
American Staffordshire
Saffordshire Bull Terrier
Gos de Presa Mallorquín
Fila Brasileño
Perro de Presa Canario
Bullmastiff
American Pitbull Terrier
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Rottweiler
Bull Terrier
Dogo de Burdeos
Tosa Inu (japonés)
Dogo Argentino
Doberman
Mastin Napolitano
Així com aquells gossos que per el seu caràcter agressiu , grandària o potència de mandíbula puga
causar la mort o lesions a les persones u altres animals i danys a les coses.
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal l’informem que les dades arreplegades s’incorporaran i tractaran en el fitxer
d’ENTRADA/EIXIDA inscrit en l’Agència de Protecció de Dades. La finalitat de l’esmentat fitxer és la
inscripció de tot document d’entrada i eixida. L’òrgan responsable del fitxer és AJUNTAMENT DELS
POBLETS i l’adreça on l’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició és Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT).

