SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER TINENÇA
D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

AJUNTAMENT D’ONDA
www.onda.es

1. DADES PERSONALS
1.1. Dades de la persona interessada
Nom i cognoms

NIF/CIF

1.2. Dades del/la representant
Nom i cognoms

NIF/CIF

1.3. Dades a efectes de notificació
Adreça
Telèfon

Relació

Localitat i província
FAX

CP

Adreça electrònica

2. EXPOSE:
Que té la possessió i custòdia de l'animal que s'identifica a continuació, considerat com potencialment perillós, d'acord
amb la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, i el
Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença
d'animals potencialment perillosos:
Espècie y raça

Nom

Sexe

Color

Códi d'identificació i zona d'aplicació

Data de naixement

Signes particulars (taques, marques, cicatrius, ...)
Destí de l'animal (Companyía, guarda o vigilància, caça,...)

La localització del local o habitatge que haurà d'albergar a l'animal, amb breu indicació de les mesures de seguretat
adoptades, és la següent:

S'acompanya la documentació que es detalla al dors
3. SOL.LICITE:
Llicència municipal per tinença d'animals potencialment perillosos.
Amb la signatura de la present sol·licitud, declare quedar assabentat que el termini màxim que la normativa establix per a
la resolució i notificació del present procediment serà de tres mesos, i que la sol·licitud de llicència que no siga resolta
per l'Ajuntament dintre dels terminis legals, sense perjudici de la suspensió de terminis que siguen procedents,
s'entendrà estimada.

Signatura

Onda,

de/d'

de

de

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així mateix,
us informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la llei orgànica 15/1999,
BOE 14/12/1999.

DORS QUE SE CITA

DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA (marqueu amb una X)

Fotocòpia del DNI, passaport o targeta d'estranger del sol·licitant.
Declaració responsable davant autoritat administrativa.
Certificat d'antecedents penals.
Certificat d'aptitud psicològica.
Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser
causats pels seus animals, per quantia mínima de 20.000.000 de pessetes (120.202,42 €).
Fotocòpia de la fitxa o document d'identificació reglamentària.
Fotocòpia de la cartilla sanitària actualitzada.
Certificat veterinari d'esterilització, en el seu cas.
Declaració responsable dels antecedents d'agresions o violència amb personas o altres animals en els quals
haja incorregut.

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així mateix,
us informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la llei orgànica 15/1999,
BOE 14/12/1999.

