SOL·LICITUD CE S E EL REGISTRE MU ICIPAL D'A IMALS PERILLOSOS
NÚM. D’EXP. INICIAL:

DADES SOL·LICITA T
LLINATGES I NOM
O RAÓ SOCIAL:

DNI/NIF:

ADREÇA (C., PL., AVDA...):

NÚM.
o KM:

CP:

MUNICIPI:

BLOC:

ESC:

PIS:

PORTA:

POBLACIÓ:

TEL.:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

FAX:

CARACTERÍSITQUES DEL CA
RAÇA:

PURESA:

SEXE:

DATA NAIXEMENT:

DATA D'ESTERILITZACIÓ:

NOM:

COLOR:

PÈL:

GRANDÀRIA:

NÚMERO DE MICROXIP:

DESTINAT A LLOC HABITUAL DE RESIDÈNCIA:

CARÀCTERS PROPIS I/O ACCIDENTALS:

E SI ISTRAME T
ENSINISTRAMENT REBUT:

SÍ

NO

NÚMERO DE LLICÈNCIA:

NOM DE L'ENSINISTRADOR:

DNI/NIF:

E X PO SA
QUE CONCEC I ENTENC EL QUE DISPOSEN LA LLEI 50/1999, DE 23 DE DESEMBRE; EL REIAL DECRET 287/2002, DE 22 DE MARÇ; I EL BAN DE 24 DE JULIOL DE 2002,
ELS QUALS FAN REFERÈNCIA A LA TINENÇA, A L'ENSINISTRAMENT I AL MANEIG D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS, A FI DE PRESERVAR LA SEGURETAT
DE PERSONES, BÉNS I ALTRES ANIMALS, EL SEU MANEIG ADEQUAT I LA SEVA CUSTÒDIA.

DOCUME TACIÓ
Acreditació d'haver obtingut la llicència administrativa per tenir animals
potencialment perillosos.
DOCUMENTACIÓ
QUE ES
PRESENTA

Certificat oficial expedit pel veterinari col·legiat on consten les ressenyes i les característiques
físiques de l'animal, i l'informe sobre l'estat sanitari d'aquest.

Escrit on s'expliquen els motius o la finalitat de la tinença dels animals esmentats

D’acord amb la documentació presentada, SOL·LICIT que censeu en el Registre Municipal d'animals potencialment perillosos, el ca abans esmentat,

Capdepera,…… d ..……………….... de .....................
De conform itat amb el que disposa la Llei Orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona titular queda informada de forma inequívoca i precisa, i autoritza
expressament l’Ajuntament de Capdepera perquè a través d’un fitxer del qual és responsable pugui recollir i tractar de forma automatitzada les dades que s’inclouen al formulari, que s’ha d’emplenar
necessàriament per poder realitzar el manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica entre la persona titular i l’Ajuntament.
La persona titular autoritza de manera expressa que les seves dades siguin tractades per poder-li remetre a través de diferents mitjans enviaments d’informació sobre activitats i novetats organitzades
per l’Ajuntament (s’hi inclou el correu electrònic).
Finalment, la persona titular pot denegar el consentiment anteriorment facilitat, així com exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades recollides al fitxer, de conformitat
amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i per fer-ho efectiu hauran de comparèixer a les dependències municipals, situades a la plaça Sitjar, 5 – 07580
Capdepera. I per a que consti i tengui els efectes oportuns, signa la present autorització.

(signatura)

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Carrer Ciutat , 20 . 07580 Capdepera. Tel. 971 56 30 52. Fax 971 81 84 91. www.ajcapdepera.net

SOL·LICITUD LLICÈ CIA ADMI ISTRATIVA PER TE IR A IMALS PERILLOSOS
NÚM. D’EXP. INICIAL:

DADES SOL·LICITA T
LLINATGES I NOM
O RAÓ SOCIAL:

DNI/NIF:

ADREÇA (C., PL., AVDA...):

NÚM.
o KM:

CP:

MUNICIPI:

TEL.:

BLOC:

ESC:

PIS:

PORTA:

POBLACIÓ:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

DOCUME TACIÓ A PORTAR JU TAME T AMB LA SOL·LICITD
Acreditació de ser major d'edat (fotocòpia del DNI)

DOCUMENTACIÓ
QUE ES
PRESENTA

Certificat d'antecedents penals,expedit per la Gerència Territorial de Justícia.

Certificat o, si escau, declaració responsable de no haver estat sancionat per
infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les
que preveu l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, així com de no haver
estat privat per resolució judicial del dret a tenir animals potencialment perillosos.

Informe expedit per la companyia asseguradora que acrediti que la persona sol·lcitant ha
formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per a mals a tercers que puguin ser causats
pels seus animals, amb una cobertura no inferior a 120.000 €.

Certificat de capacitat física i psicològica per tenir animals potencialment
perillosos, expedit per un centre de reconeixement autoritzat de la manera corresponent.

Dues fotografies de mida de carnet.

Una fotografía mida normal de l'animal.

Justificant Veterinari de l'estat sanitari del ca.

Factura de compra o declaració jurada de la procedència de l'animal.

Fotocòpia cartilla sanitaria de vacunació del ca.

Certificat del microxip obligatori del ca.

Totes les fotocòpies degudament compulsades.

EXPÒ S
QUE CONCEC I ENTENC EL QUE DISPOSEN LA LLEI 50/1999, DE 23 DE DESEMBRE; EL REIAL DECRET 287/2002, DE 22 DE MARÇ; I EL BAN DE 24 DE JULIOL DE 2002,
ELS QUALS FAN REFERÈNCIA A LA TINENÇA, A L'ENSINISTRAMENT I AL MANEIG D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS, A FI DE PRESERVAR LA SEGURETAT
DE PERSONES, BÉNS I ALTRES ANIMALS, EL SEU MANEIG ADEQUAT I LA SEVA CUSTÒDIA.

D’acord amb la documentació presentada, SOL·LICIT que se’m concedeixi la corresponent llicència administrativa per tenir animals potencialment perillosos.

Capdepera,…… d ..……………….... de .....................
De conform itat amb el que disposa la Llei Orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona titular queda informada de forma inequívoca i precisa, i autoritza
expressament l’Ajuntament de Capdepera perquè a través d’un fitxer del qual és responsable pugui recollir i tractar de forma automatitzada les dades que s’inclouen al formulari, que s’ha d’emplenar
necessàriament per poder realitzar el manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica entre la persona titular i l’Aj untament.
La persona titular autoritza de manera expressa que les seves dades siguin tractades per poder-li remetre a través de diferents mitjans enviaments d’informació sobre activitats i novetats organitzades
per l’Ajuntament (s’hi inclou el correu electrònic).
Finalment, la persona titular pot denegar el consentiment anteriorment facilitat, així com exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades recollides al fitxer, de conformitat
amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i per fer-ho efectiu hauran de comparèixer a les dependències municipals, situades a la plaça Sitjar, 5 – 07580
Capdepera. I per a que consti i tengui els efectes oportuns, signa la present autorització.

(signatura)

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Carrer Ciutat , 20 . 07580 Capdepera. Tel. 971 56 30 52. Fax 971 81 84 91. www.ajcapdepera.net

