De conformidad con lo establecido en el art 5 de la LO. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero cuyo responsable es este Ayuntamiento. La
finalidad de su tratamiento es la tramitación de su solicitud. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a los datos personales registrados dirigiendo su solicitud al Registro General del mismo. Con su
firma Usted otorga su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento.

De conformitat amb el que estableix l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, s'informa que les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de
l'Ajuntament. La finalitat del tractament de les dades és la tramitació d'aquesta sol·licitud. S'hi poden exercir
els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició a les dades personals registrades dirigint una
sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament. Amb la signatura s'atorga el consentiment per a dur a terme
aquest tractament.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA
DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA
DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Espai reservat per al segell d’entrada
Espacio reservado para el sello de entrada

1. Sol·licitant / Solicitante
DNI o NIF

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

2. Adreça a efectes de notificacions / Domicilio a efectos de notificaciones
Adreça (carrer/plaça i núm.) / Domicilio (calle/plaza y nº)

Població / Población

Tel.

Província / Provincia

CP

3. Identificació de l’animal / Identificación del animal
Nom / Nombre
Sexe / Sexo

Identificació / Identificación (RIVIA)
Raça / Raza

4. Documentació que cal aportar / Documentación a aportar
DNI, passaport o targeta d’estranger del sol·licitant.
DNI, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante.
Certificat d’antecedents penals (cal emplenar el model habilitat a aquest efecte).
Certificado de antecedentes penales (hay que rellenar el modelo correspondiente).
Certificat d’aptitud psicològica i de capacitat física emès per un centre de reconeixement autoritzat.
Certificado de aptitud psicológica y de capacidad física emitido por un centro de reconocimiento autorizado.
Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser causats per l’animal, per la quantia mínima
de 120.000 € (fotocòpia de la pòlissa i del rebut en vigor). Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que
puedan ser causados por el animal, por la cuantía mínima de 120.000 € (fotocopia de la póliza y del recibo en vigor).
Localització dels locals o habitatges que hauran d’allotjar a l’animal, amb indicació de les mesures de seguretat
adoptades. Requereix la supervisió dels tècnics de l’Ajuntament. Localización de los locales o viviendas que albergarán
a los animales, con indicación de las medidas de seguridad adoptadas. Requiere la supervisión de los técnicos del
Ayuntamiento.
Si el sol·licitant està ja en possessió d’un gos, haurà d’aportar la inscripció de l’animal al RIVIA, la cartilla sanitària
actualitzada i la declaració responsable dels antecedents d’agressions o violència amb persones o altres animals en
què haja incorregut. Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar la inscripción del animal en el
RIVIA, la cartilla sanitaria actualizada y la declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con
personas u otros animales en que haya incurrido.

5. Declaració responsable, data i signatura / Declaración responsable, fecha y firma
DECLARE: NO estar incapacitat/da per a proporcionar les cures necessàries a l’animal, no haver sigut
sancionat/da per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos i així com no haver sigut
privat/da judicial o governativament de la tinença d’aquests animals.
DECLARO: NO estar incapacitado/a para proporcionar los cuidados necesarios al animal, no haber sido
sancionado/a por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos y no haber sido
privado/a judicial o gubernativamente de la tenencia de dichos animales.
Alfara del Patriarca, ______d’/de ____________de ______

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALFARA DEL PATRIARCA
Plaça Joan de Ribera, 4 - 46115 Alfara del Patriarca
Tel: 96 139 19 46

