Sol·licitud llicència sobre la tinença i conducció
de gossos potencialment perillosos
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social
Tipus d’identificació
✔ DNI / NIF
NIE

Número identificador del document – lletra

Adreça a efectes de notificació
Tipus de via (plaça, carrer, etc. )

Nom de la via

Número

Pis

Bloc

Escala

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Porta

C.P.

Població

Correu electrònic

Dades de la persona representant (només empleneu-ho en el cas que actueu en representació)
Nom i cognoms o raó social
Tipus d’identificació

DNI / NIF

Número identificador del document – lletra

NIE

Exposo
PRIMER. Que sóc major d’edat i tinc intenció d’adquirir un animal potencialment perillós, en concret un animal que
pertany a l’espècie canina i que s’inclou dins dels enumerats en l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
Tinença de Gossos Considerats Potencialment Perillosos o en l’Annex I del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel
qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos o que reuneix les característiques enumerades en l’Annex II de l’esmentat Reglament que consten al dors.
SEGON. Adjunto informe veterinari en què es declara que el gos compleix amb totes les obligacions sanitàries
imposades per la Llei.
TERCER. Declaro no haver estat condemnat per cap delicte dels que s’enumeren en l’article 3.2.b del Decret
170/2002, d’11 de juny, sobre Mesures en Matèria de Gossos Considerats Potencialment Perillosos.
Documents que aporto
DNI o document acreditatiu.
Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ésser
causats pels animalsi.
Justificació del pagament de les taxes corresponents (article 26 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals) [en el supòsit de que l’Ajuntament així ho
estableixi en l’Ordenança].
Certificat d’antecedents penals.
Declaració responsable de no haver estat sancionat d'acord amb allò establert a l'article 3.2 del Decret 170/2002,
d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Certificat que acrediti la capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos,
emès pels centres a què es refereix l'article 3.2 d) del Decret 170/2002, d'11 de juny.
Document acreditatiu de l’animal ii .

Demano:
Que de conformitat amb els articles 3 i següents del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre Mesures en Matèria de
Gossos Considerats Potencialment Perillosos, i previs els tràmits corresponents, es concedeixi la corresponent
Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, i declaro sota la meva responsabilitat que
són certes les dades que es consignen.

Signatura

Ulldecona,

de

de

i
El Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, estableix en l’article
3.2.e) que s’ha d’acreditar que s’ha formalitzat una assegurança de responsabilitat per a danys a tercers amb una cobertura no inferior a
150.253 euros, d’acord amb allò que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol en la redacció donada per la Llei 21/2001, de 28 de
desembre, de mesures fiscals i administratives. A més, anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’ha de lliurar una còpia en
l’Ajuntament per tal de comprovar-ne la vigència.

ii

Després de l’entrada en vigor del Decret 170/2002, d’11 de juny, les persones que vulguin adquirir un gos potencialment perillós han
d’aportar un document acreditatiu de la identificació mitjançant microxip de l’animal que vulguin adquirir, emesa pel nucli zoològic de
procedència de l’animal.

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal,
la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així
mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o
obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona
interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada
d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament d’Ulldecona, carrer Major, 49. 43550 Ulldecona.

