AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

PROPIETARI:
Nom

Núm. Document

1r Cognom

Telèfon

2n. Cognom

Codi Postal

Domicili

DADES DE L’ANIMAL:
Nom

Data naixement

Espècie

Color

Raça

Tamany

Sexe

Perillós

Tipus d’identificació

Codi d’identificació

Lloc d’identificació

Baixa (si correspon)

Domicili

EXPOSO:
−
−
−

Que sóc posseïdor d’un gos potencialment perillós.
Que compleixo totes les mesures de seguretat previstes a la legislació vigent.
Que adjunto la documentació acreditativa.

SOL·LICITO:
Que havent fet els tràmits pertinents em sigui atorgada la corresponent llicència.

Signatura:

La Jonquera,

de 20

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
DE DE
L'AJUNTAMENT
IL·LM. SR. IL.LMA.
ALCALDE-PRESIDENT
DE L’AJUNTAMENT
LA JONQUERA DE LA JONQUERA
En compliment del que disposa l'art. 5è de la Llei Orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de caràcter personal, li informem i ens dóna el seu consentiment per que totes les dades que ens
faciliti en virtut del present formulari, així com la documentació que es presenti conjuntament passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament de La Jonquera per tal de tramitar la petició
sol·licitada. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades podran ser cedides a altres administracions, sempre dins l'exercici de les seves competències. Així mateix podrà exercir els seus
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'Ajuntament de la Jonquera, Plaça de l'Ajuntament, 4 - 17700 La Jonquera.

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents
del'Ajuntament de la Jonquera, per el seu tractament informàtic, i al fitxer corresponen a l'expedient de l'àrea que el
tramiti.

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
Documentació que cal aportar per a l’obtenció de la llicència per a la tinença o conducció de
gossos potencialment perillosos:
-

Original i fotocòpia del DNI o document que acrediti la majoria d’edat de l’interessat.

-

Document acreditatiu de les dades d’identificació de l’animal.

-

Certificat negatiu del corresponent registre, que acrediti no haver estat condemnat per
delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat
sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic. 1

-

Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions
administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals,
clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença
d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per
infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

-

En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d’una sanció administrativa de suspensió
temporal de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de
capacitat d’ensinistrament, haurà de presentar una declaració d’haver complert totalment
aquesta sanció.

-

Certificat de capacitat física per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

-

Certificat d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos.2

-

Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers
amb una cobertura no inferior a 150.253€, d’acord amb la Llei 10/1999 de 30 de juliol, en la
redacció que fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. En
aquesta pòlissa hi figuraran les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb
la renovació de la pòlissa, se’n lliurarà una còpia a l’Ajuntament, per tal de comprovar la seva
vigència.

2

La llicència és personal i intransferible

1

Aquest certificat es pot demanar al Registre Central de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia, carrer San Bernardo, 45 planta baixa – 28015MADRID, o a la Gerència Territorial de Catalunya del Ministeri de Justícia, carrer Pau Claris, 158 – 08009- BARCELONA, telèfon 93.482.34.90.
2

Aquests certificat es pot obtenir en els centres de reconeixement degudament autoritzats, en els que es determinen les aptituds psicofísiques
dels conductors de vehicles

