SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
DADES PERSONALS
Nom i cognoms / Nombre y Apellidos

DNI

En representació / En representación

NIF

Domicili / Domicilio

Número / Pis / Porta

Població / Población

C.P.

DADES DE L’ANIMAL
Espècie i raça:

Sistema identificació:

Data de naixement:

Telèfon / Teléfono

Sexe:

Mida:
gran

mitjà

petit

□

□

□

Codi d’identificació:

Residència habitual de l’animal:
Finalitat (convivència humana, guarda, etc):

Data esterilització:

SISTEMA IDENTIFICACIÓ MITJANÇANT ADN *
Codi d’identificació:
Veterinari que ha realitzat la identificació a través de mostra d’ADN:

*Per l’Ordenança municipal reguladora per la tinença d’animals de companyia i d’animals potencialment perillosos
s’obliga en l’art. 7è a la identificació del gos a través d’una prova d’ADN.

Documentació que s’adjunta per a l’obtenció de la llicència:
□ Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
□ Declaració jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
□ Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
□ Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
□ Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant ADN.
□ Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal i
amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
□ Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
□ Certificat d’antecedents penals.
* l’interessat autoritza

□SI □NO a aquesta administració la consulta dels seus antecedents penals.

SOL·LICITO: Que se’m concedeixi llicència municipal 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.
Alcanar, ___ de ____________ de 20___

Signatura,

Informació Bàsica sobre protecció de Dades: De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 y Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades.
Responsable del Tractament: Ajuntament d’Alcanar, con CIF P-4300400-A amb adreça al carrer Generalitat, 10, 43530 Alcanar (Tarragona) i email d’atenció ajuntament@alcanar.cat.
Finalitat: Es la gestió i resolució de la tramitació sol·licitada, sobre la base legal que atorga la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, la missió d’interès públic i el seu consentiment al presentar la instancia.
Destinataris: No se cediran les dades a tercers tret de previsions legals que ho autoritzin, i de altres
administracions públiques que tinguin competència en la matèria sol·licitada.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la
portabilitat de les dades dirigint-se a la adreça postal indicada o contactant amb el DPO.
Conservació: Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per
la qual han estat recollides o terminis de prescripció legal.
Informació Addicional: Poden accedir a més informació en la nostra política de privacitat/avís legal en la web www.alcanar.cat.

