Registre d’Entrada

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA / LLICÈNCIA PER LA TINENÇA DE
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT / INTERESSADA
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. DADES DE L’ANIMAL
Nom
Domicili habitual de l’animal
Espècie
Raça
Pes

Núm. Registre censal (omplir per la oficina)
Sexe
Mascle
Femella
Data Naixement
Anys actuals

ADN caní
Número microxip

I010-N2-IMP-V000

UT: TS – MEDI AMBIENT

Tipus
Lloc col·locació
Número de tatuatge
Color:
Blanc
Negre
Marró
Senglar
Gris

Indenxel
Esquerra
Orella

Trovan
Dreta
Ingle

Blanc i negre
Blanc i marró
Negre fosc
Blanc i gris
Tricolor
Altres:

Avid
Creu
Aixella
Pèl:
Curt
Llarg
Dur
Doble

Altres
Esquerra
Orelles:
Erectes
Caigudes
Intermèdies
Tallades

Dreta
Cua:
Llarga
Curta
Amputada

Si el vostre gos reuneix una o més de les següents característiques, heu de sol·licitar la Llicència per a la tinença d’animals
potencialment perillosos:
1.- Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
2.- Gossos que han estat ensinistrat per a l’atac i la defensa.
3.- Gossos que pertanyen a una de les races següents i al seus encreuaments:
- Pit bull terrier
- Dogo Argentí
- Bullmastiff
- Mastí Napolità
- Staffordshire bull terrier
- Fila Brasileiro
- Dòberman
- Presa Canari
- Americà Staffordshire Terrier
- Tosa inu
- Dog de Bordeus
- Tosa Japonès
- Rottweiler
- Akita inu
4.- Gossos que tinguin la majoria o totes les característiques següents:
a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
b) Marcat caràcter i gran valor.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pèl curt.
Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres, alçada a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
Cap voluminós, cuboïde, robust, amb crani ample i gran i mentons musculosos i abombats.
Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.
Cos ample, musculós i curt.
Pit macís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament
llargues formant un angle moderat.

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA
3.1. DOCUMENTACIÓ GENÈRICA
Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir
Fotocòpia de la cartilla veterinària de l’animal
Fotografia recent de cos sencer de l’animal

3.2. DOCUMENTACIÓ PER ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Certificat de penals emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia, en cas de no autoritzar a l’Ajuntament a
consultar les meves dades
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica expedits per un centre de reconeixement per a l’obtenció o revisió de
permisos de conduir
Còpia de pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 150.253 € (ha de constar-hi
el núm. de microxip i el nom de l’animal) i el rebut acreditatiu del pagament
Certificat de registre de l’animal en el Registre municipal d’animals potencialment perillosos
(en cas de renovació)
Descripció o croquis de l’estança del gos

4. AUTORITZO

Dono el meu consentiment perquè es consultin les dades necessàries per a la resolució d’aquest expedient de
sol·licitud de llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos:
- Consulta d’antecedents penals

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Com a propietari d’un gos considerat potencialment perillós Declaro sota la meva responsabilitat,
- Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions
accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic d’animals potencialment perillosos.
- Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal,
d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.

6. SOL·LICITO
Incloure l’animal al Cens municipal d’animals de companyia
Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos d’acord amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març,
sobre el 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
Tordera,
Signatura

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Registre d’animals responsabilitat de
l’Ajuntament de Tordera. Conforme als articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que
pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de l’Església 2, 08490 Tordera.
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