Ref. Medi Ambbient

SO
OL·LICIT
TUD DE L
LLICÈNCIA PER A LA TINE
ENÇA
I/O CON
NDUCCIÓ
Ó DE GOS
SSOS POT
TENCIALM
MENT PE
ERILLOSOS
No
om: .......................................................................... ...................... NIF:..................................................................
Do
omicili del sool·licitant:............................................ ...................................................................................................
Teelèfon: ........................................................................................................................................................................
XPOSA:
EX

□
□

Ser major dd’edat.

□

No haver eestat sancionnat/ada per in
nfraccions grreus o molt greus
g
amb alguna de les sancions accessòries de les
que preveuu l’article 133.3 de la Llei de les Cortts Generals 50/1999,
5
de 23 de desem
mbre, sobre el
e règim juríídic
d’animals ppotencialmennt perillososs. I tampoc hhaver estat saancionat/ada per infracciions greus o molt greus que
q
hagi compoortat comís de
d l’animal, d’acord ambb els articles 10 i següentts de la Llei del Parlamen
nt de Catalunnya
10/1999, dde 30 de juliool, sobre la tin
nença de gosssos considerrats potenciaalment perilloosos.

No haver eestat condem
mnat/ada per delictes d’hoomicidi, lesions, tortures, contra la lllibertat o con
ntra la integrritat
moral, la lllibertat sexuual i la salut pública, asssociació amb
b banda armada o de nar
arcotràfic, aix
xí com no esstar
privat/ada pper resolucióó judicial dell dret a la tinnença i/o conducció d’animals potenciialment perilllosos.

□

Disposar dde capacitat física i apttitud psicolòògica per a la tinença i//o conduccióó de gossoss potencialm
ment
perillosos.

□

u
L’acreditacció d’haver formalitzat una asseguurança de reesponsabilitaat civil per danys a teercers amb una
cobertura nno inferior a 150.253 €.

□

Haver satiisfet la taxaa de 40,00 € per a laa tramitació de la llicèn
ncia per tinnença/conduccció de gosssos
potencialm
ment perillosoos.

EMANA:
DE
ue se li conceedeixi la llicèència per a laa tinença i/o conducció de
d gossos pottencialment pperillosos.
Qu
mpordà,
Laa Bisbal d’Em

d

de 20

Sig
gnat,
DO
OCUMENT
TACIÓ APO
ORTADA:

□
□
□
□
□
□

Fotocòpia D
DNI.
1 foto carneet.
Certificat d’’antecedents penals
p
emès peels òrgans com
mpetents del Ministeri
M
de Ju
ustícia.
Certificat dee capacitat físiica i aptitud psicològica perr a la tinença i/o
i conducció de gossos pottencialment perillosos.
Fotocòpia dde la pòlissa de
d l’asseguran
nça de responnsabilitat civil, actualitzada, per danys a tercers amb una coberturaa no
inferior a 1550.253 €. En aquesta pòlissa hi hauran dde figurar les dades d’identificació de l’’animal. Anua
alment, coinciddint
amb la renoovació de la pòlissa,
p
se n’’haurà de lliuurar una còp
pia a l’Ajuntament per tal que pugui co
omprovar la seva
s
vigència.
Comprovannt de pagamentt de la taxa

