SOL·LICITUD LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA ANIMALS
DADES PERSONALS

Nom i Cognom

DNI

Representant

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

Tel

Correu Electronic

FETS I RAONS
Complisc tots els requisits establerts en l’ordenança reguladora de tinença d’animals
potencialment perillossos.
He adquirit un gos potencialment perillós de raça

SOL·LICITE
Obtindre la llicència Administrativa de Tinència d’animals potencialment perillossos

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN
•

Fotocopia DNI, passaport o targeta d'estranger del sol·licitant, quan es tracte de persones
físiques o empresaris individuals, o del representant legal, quan es tracte de persones
jurídiques.

•

Escriptura de poder de representació suficient, si s'actua en representació d'una altra
persona.

•

Escriptura de constitució d'entitat jurídica i nombre d'identificació fiscal , si procedeix.

•

Certificat de penals obtingut ho Registre d'Antecedents penals. Si cal.

•

Declaració jurada de no haver sigut sancionat por la Llei 50/99 i Reial decret 287/2002, de
22 de març, davant Notari, autoritat judicial o administrativa de no estar incapacitat per a
proporcionar les cures necessàries a l'animal, així com de no haver sigut sancionat por
infraccions en matèria de tinença d'animals.

•

Certificat de capacitació expedit un homologat por l'Administració Autonòmica, en cas
d'adiestradores .

•

Certificat d'aptitu de psicològica per a la tinença d'animals d'aquestes característiques,
expedit por psicòleg col·legiat.
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•

Certificat de la declaració i registre com a Nucli Zoològic por l'Administració Autonòmica,
per a les persones vas titular d'establiments dedicats a la cria o venta d'animals,
residències, escoles d'ensinistrament i altres instal·lacions per al manteniment temporal
d'animals.

•

L'acreditació de la Llicència Municipal d'Activitat corresponent, en el supòsit de persones,
establiments o associacions dedicats a l'ensinistrament, cria, venta, residència o
manteniment temporal d'animals.

•

Localització dels locals o habitatges que hauran d'albergar als animals, con indicació de
les mesures de seguretat adoptades.

•

Acreditació d'haver formalitzat un segur de responsa bilitat civil por danys a tercers que
puguen ser causats por els seus animals, por la quantia mínima de 120.202,42

•

La fitxa o document d'identificació reglamentaria, la cartilla sanitària actualitzada, certificat
veterinari d'esterilització, si escau, i declaració responsable dels antecedents d'agressions
o violència con persones un altres animals en què haja incorregut, si el sol·licitant està ja
en possessió d'un animal.

•

Justificant de pagament de la taxa, regulada en l'ordenança

Firma:

Data:

Sra. AlcaldessaPresidentade l’Ajuntament
Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Favara, com a titular
responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de la
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possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica
15/1999, de 13de desembre, de Protecció de Dades d Caràcter Personal(BOE núm. 298, de 14 de desembre)
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