REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

SOL·LICITUD / RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Dades del/la titular
Nom i cognoms:
DNI/NIE/Passaport:
Sexe: home

dona:

Nacionalitat:
Nom del pare:

Nom de la mare:

Data naixement:
Província:

País naixement:
Població:

C.P.:

Adreça electrònica:
Telèfon 1:

Telèfon 2:

Dades del/de la representant:
Nom i cognoms
DNI

Telèfon

Adreça
Municipi

Codi Postal

EXPOSO:
Que sóc propietari/posseïdor d’un animal considerat potencialment perillós i de conformitat amb el que
disposa la normativa relativa a la tinença d’animals potencialment perillosos,

SOL·LICITO:
Que se m’atorgui la llicència per a la tinença de l’esmentat animal.
Dades de l’animal:
Nom
Tipus i Raça

Sexe
Data de naixement

Número d’identificació (xip)
Número d’inscripció en el
registre municipal
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Documentació que s’aporta per a l’obtenció d’aquesta llicència:

Documentació relativa al titular o posseïdor:
Sol·licitud de la llicència
Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment
perillosos emès per un centre de reconeixement autoritzat.

Autoritzo expressament a l’Ajuntament d’Agramunt a consultar la inexistència d’antecedents penals
exigida per a l’obtenció de la llicència de gos potencialment perillós, d’acord amb l’art. 3 del Reial
Decret 287/2002, de 22 de març, el qual desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Signatura:

Documentació relativa a l’animal:
Document acreditatiu d’haver complert l’obligació d’identificar l’animal mitjançant un microxip.
Fotocòpia de la pòlissa i el rebut acreditatiu del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
en vigor derivada dels danys que pot ocasionar l’animal. En cas d’estar inclòs a l’assegurança de
l’habitatge caldrà que el xip de l’animal consti a la pòlissa.

Declaració de no haver estat sancionat per infraccions administratives greus o molt greus (adjunta)
Descripció del lloc on habita l’animal (adjunta)
**Està prohibida la conducció d’animals considerats potencialment perillosos a la via pública sense la
corresponent llicència d’acord amb l’article 14.2 de l’ordenança Municipal sobre tinença d’animals, per
tant, l’animal estarà confinat a l’habitatge del titular durant el tràmit de la llicència sent responsable el
titular de qualsevol acció que se’n derivi de l’incompliment d’aquest precepte.**

Agramunt, _____ de ____________________ de 20 ___

Signatura del sol·licitant
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DESCRIPCIÓ DEL LLOC ON HABITARÀ L’ANIMAL per l’obtenció de la llicència municipal de tinença
d’animals potencialment perillosos, segons el Reial Decret 287/2002 de 22 de març, pel que
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre.

Senyor,

En/Na _________________________________________________________, amb DNI _______________,
amb domicili ________________________________________________ d’Agramunt, representant del
Sr./Sra.___________________________________________________, amb DNI ___________________,
amb domicili ___________________________________________ d’Agramunt, telèfon ________________.

EXPOSO:

Que el gos anomenat ____________________________________________________________________,
amb número d’identificació _______________________________________________________________,
habita al domicili situat a _________________________________________________________________
de la població de/d’ ______________________________i que es compleixen els requisits exigits per la Llei.
I perquè així consti firmo la present a Agramunt, ____ de/d’_____________ de _____

Signatura
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MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/na__________________________________________________, amb DNI núm. _________________. i
domicili a efectes de notificacions a ________________________________________________ , en relació
a la sol·licitud de llicència administrativa que habilita per a la tinença d’animals potencialment perillosos que
presento a l’Ajuntament de respecte al període comprès entre el 9 de novembre de 1999 i el 21 de juliol de
2004, ambdós inclosos, en què era competència de la Generalitat de Catalunya imposar les sancions
establertes per la comissió de les infraccions tipificades en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos,

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1.

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.
2.

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.

Agramunt , a ____ de ___________________ de 20 ____

Signatura
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