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Instància. Sol·licitud de Tinença d´Animals
Potencialment Perillosos

Expt. Nº

DADES DEL SOL.LICITANT
Nom i cognoms

D.N.I

En represntació de (nom i cognoms o raó social)

D.N.I

C.P.

Domicili a efectes de notificació

Municipi

e-mail

Fax

Telèfon

Títol o activitat per la qual està en possessió de l´animal ( propietari, criador, tenidor, importador, etc.)

DADES DE L´ANIMAL
Dades identificatives
Nom

Tipus d´animal i raça
Data de naiximent

Sexe

Color

Signes particulars (taques, marques, cicatrius, etc.)
Codi d´identificació i zona d´aplicació

Lloc habitual de residència
Domicili

e-mail

Telèfon

Destinació del animal
(companyia, guarda o vigilància, protecció,defensa, maneig de bestiar, caça, etc.)

SOL·LICITA: Que tenint per presentat aquest escrit, junt a la documentació que s’hi acompanya, prèvia tramitació corresponent, es
concedisca la llicència de tinença d’animals potencialment perillosos descrita

SIGNATURA DEL SOL.LICITANT

Data

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL
EXCL.LM AJUNTAMENT DE PALMERA
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Instància. Sol·licitud de Tinença d´Animals Potencialment Perillosos

DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA/DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
(Assenyaleu amb una X les caselles corresponents/Señalar con una X las casillas correspondientes)
Document Nacional d’Identitat, passaport o targeta d’estranger del sol·licitant, quan es tracte de persones
físiques o empresaris individuals; quan es tracte de persones jurídiques, del representant legal.
Escriptura de poder suficient, si s’actua en representació d’una altra persona.
Escriptura de constitució d’entitat jurídica i número d’identificació fiscal.
Declaració responsable davant notari, autoritat judicial o administrativa de no estar incapacitat per a
proporcionar les cures necessàries a l’animal.
Certificat de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d’animals.
Localització dels locals o habitatges que hauran d’allotjar els animals, amb indicació de les mesures de seguretat
adoptades.
Certificat d’antecedents penals que acredite que no ha estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures,
contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda
armada o de narcotràfic així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals
potencialment perillosos.
Certificat d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals d’aquestes característiques, expedit per un psicòleg
col·legiat.
Certificat de capacita física expedit per un centre de reconeixement degudament autoritzat, d’acord amb allò
disposat al Reial Decret 2272/1985, de 4 de desembre pel qual es determinen les aptituds psicològiques que
deuen posseir els conductors de vehicles i pel que es regulen els centres de reconeixement destinats a verificarles i disposicions
complementaries.
Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser
causats pels seus animals, amb una cobertura mínima de cent vint mil euros (120.000 €)
En el suposit de persones, establiments o associacions dedicats a l’ensinistrament, la cria, la venda, la residència
el manteniment temporal d’animals, a més d’acreditar la llicència municipal d’activitat corresponent
Certificat de capacitat expedit o homologat per l’Administració Autonòmica, en el cas d’ensinistradors.
Certificat de la declaració i registre com a nucli zoològic per l’Administració Autonòmica, per a les
persones titulars d’establiments dedicats a la cria o venda d’animals, residències, escoles d’ensinistrament i
la resta d’instal·lacions per al manteniment temporal d’animals.
Sol·licitud de llicència, que serà presentat al Registre d’Entrada de l’Ajuntament.
Fitxa o document d’identificació reglamentària d l’animal, i la cartilla sanitària actualitzada.

AVIS LEGAL
De conformitat amb la Llei Orgànica de 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal , se li informa que les seues dades
s’incorporaran a un fitxer propietat d’aquest Ajuntament, que s’utilitzaran per als fins d’aquesta sol·licitud i no es cediran a cap
tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques destinatàries del tractament. S’autoritza a l’Ajuntament
de Palmera a comprovar i completar les dades necessàries per aquesta sol·licitud. Per exercir els drets d’accés, rectificació , cancel·lació
i oposició s’ha de dirigir a l’Ajuntament C/ Plaça Espanya nº 1, i adjuntar la documentació acreditativa de la seua identitat.

