SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE TINENÇA I D’ALTA AL CENS D’ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS
1. Dades de la persona propietària
Nom i cognoms

DNI

Domicili (carrer o plaça)

Núm.

Població

Codi postal

Pis

Porta

Telèfon

Província

E-mail

2. Dades de l’animal
NOM

DATA DE NAIXEMENT

ESPÈCIE

RAÇA

Caní
Felí
Altra (especificar)
TIPO DE PEL

COLOR

Arrissat

Curt

Llarg

Mitjà

SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ
Tatuatge

Xip

Mascle

Femella

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓ
Cap

Altre

TÉ ASSEGURANÇA?
Sí

SEXE

NÚM. DE LA TARGETA SANITÀRIA

No

Monistrol de Montserrat,

d

de 20

Signatura de la persona sol·licitant

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de
caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos , del que és responsable l’Ajuntament de Monistrol
de Montserrat i seran objecte de tractament per gestionar les llicències per la tinença d’animals d’animals de companyia oi de gossos potencialment perillosos per la que és
necessari el certificat d’aptitud pedagògica dels propietaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el
vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic monistrolm@diba.cat o al correu postal a les oficines municipals (Plaça
Font Gran núm. 2 08691 Monistrol de Montserrat.)

Il·lm. Senyor Alcalde de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Documentació que cal presentar:
1 Fotocòpia compulsada del DNI del propietari. (Ha de ser major d’edat)
1 Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa i sanitària de l’animal (cartilla veterinària, altres)
Certificat de Penals. (Aquest certificat el sol.licita l’Ajuntament)
Certificat d’aptitud física i psíquica per la tinença d’animals potencialment perillosos. (Es dispensa als
centres mèdics a on s’obtenen els certificats necessaris per al carnet de conduir)
Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb 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
règim jurídic d’animals potencialment perillosos (l’imprès el facilita l’Ajuntament)
Fotocòpia compulsada de la pòlissa actualitzada de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers, a nom de la persona propietària, amb una cobertura no inferior a 150.253 €
En aquesta pòlissa hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment coincidint amb la
renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar una còpia a l’Ajuntament per tal que pugui comprovar la seva
vigència.

INFORMACIÓ
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d’una de les
circumstàncies següents:
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Bullmastiff, Dog Argentí,
Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Tosa Japonès, Akita Inu, Gos de presa Canari, Doberman.
b) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos
c) Gossos que han estat ensinistrats per l’atac i la defensa

