Ajuntament de Roda de Berà
Juan Carlos I, 15
43883 Roda de Berà
tel 977657009 / fax 977809071
www.rodadebara.cat

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GOS
POTENCIALMENT PERILLÓS
Dades del titular del gos:
Nom: ________________________________________________________ DNI/NIE _____________________
Adreça particular: ___:_________________________________________________ ______________________
Codi postal: ___________ Població: ______________________________ Telèfon: ____:__________________
e-mail: ______________________________________________________ Fax: ________________________

Dades del representant del titular del gos:
Nom: ________________________________________________________ DNI/NIE/CIF: __________________
Adreça particular: __________________________________________________________________________ _
Codi postal: ___________ Població: ______________________________ Telèfon: ______________________ _
e-mail: ______________________________________________________ Fax: _________________________

D’acord amb la regulació establerta en la llei 50/1999, de 23 de desembre, i la normativa de desplegament, per
la qual es regula el règim jurídic dels gossos potencialment perillosos,

COMUNICO
Que sóc propietari o posseïdor d’un gos potencialment perillós que identifico a continuació:
Espècie / Rasa: ____________________________________________ Data de naixement: ________________
Sexe: ______________________ Sistema d’identificació: ___________________________________________
Codi identificació:___________________ Domicili habitual de l’animal: _________________________________
Dades d’inscripció en el cens municipal d’animals de companyia: ___________________-__________________

SOL·LICITO sigui concedida:
Llicència per la tinença o conducció d’animal potencialment perillós.
Renovació de la llicència per transcurs del termini de 5 anys de la seva vigència.
I em comprometo a presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil exigida
legalment.
Roda de Berà, _______ de _________________________de 201____.
(Signatura)

ADJUNTO la documentació que assenyalo:
Documentació administrativa
DNI/NIF/NIE del titular de l’animal.
Certificat de penals, emès pel Ministeri de Justícia.
Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica del sol·licitant
Còpia de la pòlissa de RC

Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Roda de Berà amb
la finalitat d’exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre
General de l’Ajuntament, carrer Joan Carles I, 15 · 43883 Roda de Berà.

