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
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

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment.

Telèfon fix
1

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 :

Codi xapa
Número microxip / tatuatge

I010-N3-PDP-V001

UT: TS – MEDI AMBIENT

Tipus d’identificació
Esterilitzat
Lloc de marcatge

Tatuatge
Si
Coll

Color:
Blanc
Negre
Marró
Senglar
Gris

Xip
No
Creu

Engonal

Llom

Pèl:
Curt
Llarg
Dur
Doble

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

No determinat
Orelles:
Erectes
Caigudes
Intermèdies
Tallades

Orella

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:
-

Akita americà.
Akita Inu.
Alà espanyol.
American Bully.
American Staffodshire
Terrier.

-

Bull terrier.
Bulldog americà.
Bullmastiff.
Cane Corso.
Dòberman.

-

Dog de Bordeus.
Dogo Argentí.
Fila Brasileiro.
Mastí napolità.
Pit Bull Terrier.

-

Presa canari.
Rottweiler.
Staffordshire Bull Terrier.
Tosa Inu.
Tosa japonès.
Villano de las Encartaciones.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA / LLICÈNCIA PER LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

1/3

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.
c) Pèl curt.
d) Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres, alçada a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
e) Cap voluminós, cuboïde, robust, amb crani ample i gran i mentons musculosos i abombats.
f) Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.
g) Cos ample, musculós i curt.
h) Pit macís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
i) 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
DNI/NIF de la persona sol·licitant i/o del representant.
Cartilla veterinària de l’animal.
Fotografia recent de cos sencer de l’animal.
Justificant de pagament de la taxa corresponent a CaixaBank ES24 2100 0143 24 0200006595
Taxa Cens gats i fures 5€ , Cens gossos no potencialment perillosos 15€ , Cens gossos potencialment perillosos 25€

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.
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).
Rebut acreditatiu del pagament de l’assegurança.
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,
de/d’
Signatura del sol·licitant,

de
Signatura del representant,

2

 Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al full adjunt.

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA
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INFORMACIÓ DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA1
L'acceptació comportarà el consentiment de l'interessat per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes
jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.
La informació d’accés a la notificació i dels requisits tècnics la podeu consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament:
https://www.seu-e.cat/web/tordera/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/notificacions-electroniques
D’acord amb l’Art.14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar
qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents: a) Les persones jurídiques. b) Les entitats
sense personalitat jurídica. c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació
obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat
professional esmentada. d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
l’Administració. e) Els empleats de les administracions públiques.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES2
Responsable del tractament:
Finalitat del tractament:
Termini de conservació

Base jurídica del tractament:

Destinataris:

Drets de les persones:

Informació addicional:

Ajuntament de Tordera . Plaça de l’Església 2 . 08490 Tordera .
Telèfon 937643717 . Correu electrònic: tordera@tordera.cat . Web: tordera.cat
La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu i d’arxiu històric.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’aplicació de l’Ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals.
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es
reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu
quan us siguin requerides.
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de
Tordera, o mitjançant la seu electrònica www.seu-e.cat/web/tordera/
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció
de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la
seva web o per mitjans no electrònics.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de
l’Ajuntament
de
Tordera
www.seu-e.cat/web/tordera/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/informacio-de-proteccio-de-dades-185
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