SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Tinença

Conducció

DADES PERSONALS
Sol·licitant ...................................................................DNI /NIF ............................... Tel. ........................
Data i lloc de naixement ........... ...............................................................................................................
Domicili ....................................................................................................................................................
Municipi ...................................................................................................... Codi postal .........................
Adreça electrònica ...................................................................................................................................
DADES DEL GOS OBJECTE DE LA LLICÈNCIA (només en cas de tinença)
Nom ..................................................................................... Núm. de microxip ..... ...................................
Raça ...................................................................... Color ................................. Sexe................................
Data i lloc de naixement .............................................................................................................................
Finalitat de la tinença de l’animal:
Convivència amb essers humans

Per a guarda o protecció

Altres (especificar) .................................................................................................................................
Animal esterilitzat SÍ

NO

Nom de la primera persona propietària l’animal: ......................................................................................
NÚM. DE REGISTRE DEL CENS D’ANIMALS DOMÈSTICS
(A omplir per l’administració)

DECLARACIÓ RESPONSABLE:

Declaro no haver estat sancionat per faltes greus o molt greus en matèria de gossos perillosos
Signatura

Sant Cugat del Vallès, ...... d .................................. de 20.......

Alcalde/essa de Sant Cugat del Vallès
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades
consignades en aquest document seran incorporades al fitxer GESTOR D’EXPEDIENTS, creat per l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir–vos informats sobre els serveis municipals que
puguin ser d’interès. Amb la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, presencialment, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat
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Documentació a aportar:
En la modalitat de tinença:
1. Cal presentar l’original del document acreditatiu de la identitat (DNI, NIE, Passaport)
2. Certificat d’Antecedents Penals, expedit per la Delegació Territorial del Ministeri de Justícia
o consentiment signat de consulta d’inexistència d’antecedents penals.
3. Certificat de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural) conforme no ha estat sancionat per faltes greus o molt greus
en matèria de gossos perillosos o declaració responsable.
4. Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment
perillosos emès per un centre de reconeixement mèdic oficial.
5. Rebut de pagament de l’assegurança contractada, on hi consti, expressament relacionada
amb el gos, una cobertura de responsabilitat civil per a danys a tercers no inferior a
150.253 € i les dades de l’animal.
6. Cartilla veterinària vigent on figuri la implantació i número del microxip identificatiu

En la modalitat de només conducció:
-

L’establert als punts 1, 2, 3 i 4 anteriors

Declaro:
1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud
2. Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Sant Cugat qualsevol variació
que pogués produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui
requerida, d’acord amb la normativa vigent.
3. Que autoritzo a l’Ajuntament de Sant Cugat a efectuar la consulta de les dades
assenyalades a les corresponents administracions (consulta d’antecedents penals i
altres dades necessàries), per tal de comprovar que es compleixen les condicions
requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i per revisar-les fins a l’extinció
de la seva vigència.
En cas que no ho autoritzeu, marqueu la casella
Signatura
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