Espai reservat per a ús administratiu

SALOU
SOL.LICITUD O RENOVACIÓ DE LA
LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ
DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS

SOL.LICITANT I REPRESENTANT
Persona física: Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Persona jurídica: Nom o raó jurídica

DNI o NIF

Sigla o Nom

NIE

Passaport

NIE

Passaport

CIF

Dades del representant (si s’escau en cas que s’aporti el corresponent document d’atorgament de poder de representació).
Persona física: Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI o NIF

Adreça a efectes de notificacions (del sol·licitant o del representant si s’escau).
Tipus de via

Nom de la via

Número

Quilòmetre

Lletra

Bloc

Portal

Població

Escala

Pis

Municipi

Porta

Codi postal

Província o País

Altres mitjans de comunicació (del sol·licitant o del representant si procedeix).
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Fax

AUTORITZO a l'Ajuntament de Salou, en relació amb la present sol·licitud, a que m'enviï comunicacions mitjançant missatges:
Al telèfon mòbil.

A l'adreça de correu electrònic.

DADES DEL GOS
Nom

Data naixement

Renovació de la llicència:

SI

Raça

Núm. Identificació

Núm. Registre censal

NO

SOL·LICITUD
Sol·licito que em sigui concedida la llicència per a la tinença i conducció del gos esmentat, d'acord amb el que estableix 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.
CONSENTIMENT CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS
D’acord amb l’article 28.2, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es considerarà
que l'interessat autoritza a l'Ajuntament de Salou per a la consulta o obtenció de les dades o documents necessaris per resoldre aquesta sol·licitud
llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa.
NO AUTORITZO a l'Ajuntament de Salou a consultar les meves dades a altres administracions organismes per comprovar
si compleixo les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud.
DATA I SIGNATURA

DOCUMENTACIÓ APORTADA

Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els
advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s'admeti a tràmit aquesta
instància.

1 Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir

Salou

de/d’

de

Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos

2 potencialment perillosos.

3 Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip
Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per

4 danys a tercers amb cobertura no inferior a 150.253 € + rebut de
pagament.

El Sol·licitant o Representant Legal

Declaració jurada responsable de no haver estat sancionat per infraccions

5 greus o molt greus amb alguna de les sancions sobre el règim jurídic
d'animals potencialment perillosos.

Signat

Certificat d'antecedents penals (aportar-lo en cas que no autoritzeu a

6 l'Ajuntament a consultar les vostres dades).

Rebut de pagament de la taxa de tramitació de la llicència (Ordenança

7 Fiscal núm, 21)
SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SALOU
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA INSTÀNCIA


Empleni les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del seu representant, si escau, aportant en tal cas el corresponent
document de representació.



Empleni igualment l'adreça completa, a l'efecte de notificacions, del sol·licitant o del seu representant, així com altres mitjans de contacte com
un telèfon fix, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i fax. Indiqui expressament si autoritza l'Ajuntament de Salou que li enviï missatges
SMS i/o correus electrònics a l'adreça especificada.



Indiqui la relació de documents que aporta juntament amb la sol·licitud.



La sol·licitud ha de ser signada pel sol·licitant o el seu representant, si escau.

AVÍS LEGAL
D’acord amb la Llei Orgànica 15/ 1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran
incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. El Responsable del Fitxer és
l’AJUNTAMENT DE SALOU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant
comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI a la seu de l’Ajuntament: Passeig del 30 d’Octubre 4, 43840 Salou, o fer-ho mitjançant el
formulari que es troba a la plana web de l’Ajuntament: www.salou.org.
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