Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea de Serveis a la Persona
Regidoria de Benestar Social i Salut Pública

SOLLICITUD/RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ D’ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS I INSCRIPCIÓ AL REGISTRE CENSAL MUNICIPAL
D’ANIMALS DE COMPANYIA
Sollicitant
Nom i Cognoms
DNI

Telèfon (Mòbil)

Data de naixement

Adreça
Municipi

Codi Postal

Número

Pis/Porta

N. Pòlissa

Data renovació

Dades del gos
Nom

Data naixement

N. Identificació

Raça:

Sexe:

Color :

Pel:

Cua:

Orelles:

N. Registre censal

Mida:

Residència habitual
Finalitat (convivència humana, guarda, etc.)

Data esterilització

Característiques accidentals

Activitats de vigilància i guarda
Empresa seguretat / Cos de seguretat
Adreça

Número/Porta

Municipi

CP

Empresa ensinistrament

Telèfon
N. Registre

Documentació que s’adjunta per a l’obtenció de la llicència:








Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir
Certificat d’antecedents penals
Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus emès pel Departament de Medi Ambient o, Declaració
jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus
Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa (cobertura no inferior a
150.253 €). S’haurà d’aportar una còpia de la renovació de la pòlissa anualment
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
Acreditació de la identificació de l’animal

Sollicito em sigui concedida la Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos d’acord amb el Reial Decret
287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals considerats
potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
...................................................., a ...... de.................. de 20.....

Signatura del/la interessat/ada

Els titulars de gossos potencialment perillosos i tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment
perillós requereix de llicència per a tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.

OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DIVERSA:
Certificat d’antecedents penals: Ho tramitarà directament d’Ajuntament.
Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus emès pel Departament de Medi Ambient:
Travessera de Gràcia, 56 - 08006 Barcelona - Tel 93 567 08 15
A/e: wmabarna@correu.gencat.es
Declaració jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus: Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica: el certificat s’haurà d’obtenir en els centres de reconeixement per a
l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. El certificat haurà de portar
adherida una fotografia recent i tindrà un termini de vigència, a efectes procedimentals, d’un any des de la seva expedició.
Certificat d’antecedents penals: Ho tramitarà directament d’Ajuntament, signant la següent
Autorització:

AUTORITZACIÓ / DENEGACIÓ DE
……………………………………………………, amb DNI núm:………………………….

□ AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a comprovar la inexistència d’antecedents penals al Registre Central de
Penats (RCP) del Ministeri de Justícia en referència a la meva petició de llicència de tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos.

□ DENEGO (**) Expressament el meu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma directa aquestes dades. Als efectes de
l’article 5.1.b) i c) de la LOPD, s’informa que la sollicitud ha d’estar complimentada de forma total i obligatòria, i que la
denegació de l’interessat a autoritzar l’obtenció de les dades dels apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar la
sollicitud de subvenció, a no ser que el sollicitant aporti personalment i adjunt a aquest formulari totes les certificacions
corresponents.

Signatura del interessat/da,

La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. L’incompliment de qualsevol dels requisits per a l’obtenció de la
llicència implica la pèrdua de la vigència d’aquesta.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament

