Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DE LA
LLICÈNCIA DE TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms / Raó social

NIF/NIE/CIF

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

NIF/NIE/CIF

SI

NO autoritzo la notificació via seu electrònica (cal disposar de certificat digital – es rebrà alerta al correu electrònic)

EXPOSO
Que, d’acord amb l’ordenança de tinença d’animals de companyia, presento davant d’aquest Ajuntament la
documentació necessària per obtenir/renovar la llicència de tinença d’animal potencialment perillós.
Que declaro sota la meva responsabilitat NO haver estat condemnat/ada per la comissió de cap delicte dels que es
citen en l’article 3 del RD 287/2002, de 22 de març, ni haver estat haver estat sancionat/ada per la comissió
d’infraccions greus o molt greus, previstes per la llei 50/99 i la llei 10/99, ni està privat/ada per resolució judicial
del dret de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Que autoritzo l’Ajuntament d’Abrera a demanar al “Registre Central de Penats” la certificació dels meus
antecedents, tràmit necessari per a la concessió de la llicència.

SOL·LICITO
Que se m’atorgui/renovi la llicència de conducció de gos potencialment perillós.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Fotocòpia del NIF/NIE/CIF de la persona sol·licitant
Fotocòpia del Certificat d’aptitud física i psicològica de la persona sol·licitant
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers de l’animal per un import no
inferior a 150.253,00 € on s’indiqui clarament que l’animal queda efectivament cobert per la mateixa
Fotocòpia del rebut conforme s’ha fet efectiu el pagament de la pòlissa de l’assegurança
Una fotografia mida carnet de la persona sol·licitant
NOTA: El cost d’aquesta tramitació (segons OF núm. 8, taxa per expedició de documents administratius) és de 23,84 €. En el
cas de ser atorgada, la llicència tindrà una vigència de cinc anys, i s’haurà de renovar un cop esgotat aquest termini.

Signatura

Localitat i data
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos, del qual és responsable
l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i
dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques
o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic:
informacio@ajuntamentabrera.cat o correu postal: Departament d’Atenció Ciutadana – plaça de la Constitució, 1, 08630, Abrera.

