En/Na .................................., amb DNI ....................., en relació a la sol·licitud de
llicència/renovació administrativa que habilita per a la tinença i/o conducció d’animals
potencialment perillosos que presento a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat
algunes 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.
Que, en el cas d’haver rebut la sanció administrativa de suspensió temporal de la
llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat
d’ensinistrament, declaro haver-la complert totalment.
Que autoritzo de manera expressa a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a que
obtingui directament del Registre Central de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia,
Certificació d’Antecedents Penals, als efectes d’acreditar l’assenyalat per l’art. 3.1.b)
del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i
l’art. 3.2. b) del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Sant Cugat del Vallès, .................................

Signatura
Us informem que les vostres dades seran incorporades a al tractament T191 Llicència de tinença d'animals potencialment perillosos responsabilitat de
l’Ajuntament de Sant de Cugat de Vallès per obtenir la llicència que ha de sol·licitar la persona titular de gossos potencialment perillosos per a la seva tinença o
conducció en espais públics. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l’Ajuntament. Les vostres dades no seran
cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Així mateix s’informa de la possibilitat
d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé exercir el seu dret a través
de la Seu Electrònica. Per a més informació consulteu la pàgina web: https://www.santcugat.cat/web/proteccio-dedades
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