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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar el cens i el registre d'animals domèstics, en base al decret legislatiu 2/2008. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades 
podran ser cedides al Departament de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ D'ANIMALS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom:  

DNI/NIF/NIE/Passaport: Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: Adreça: 

Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del/la propietari/a: 

Nom:  

DNI/NIF/NIE/Passaport: Telèfon:  Mòbil: 

Correu electrònic: Adreça: 

Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives de l'animal:

Nom:  Raça:
Data de naixement: Número de identificació (microxip):
Residència habitual:
Finalitat:
Característiques morfològiques:
Característiques accidentals:
Número de pòlissa de responsabilitat civil: Data de renovació:

Exposo:
Que, d'acord amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d'11 de juny, 
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, i atès la documentació presentada:

DNI / NIE / NIF o Passaport del/la sol·licitant
Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, segons model adjunt
Pòlissa de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica Certificat d'antecedents penals
Justificant de pagament de l'autoliquidació de la taxa municipal

Us demano:

Em sigui atorgada la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos sol·licitada.

Notificació:

Sant Feliu de Guíxols: Signatura:

 Accepto la notificació electrònica Tel. mòbil: Correu-e d'avís:

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució 
d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER ESTAT SANCIONAT PER INFRACCIONS GREUS O 
MOLT GREUS

Dades identificatives del/la declarant:

Nom:  

DNI/NIF/NIE/Passaport: Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: Adreça: 

Població: Província: Codi postal: 

En relació a la sol·licitud de llicència administrativa que habilita per a la tinença d'animals potencialment perillosos 
que presento a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i d'acord amb l'article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol que va 
modificar l'article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, i des de l'entrada en vigor de la Llei 7/2004, es necessita la 
present declaració responsable d'acord amb el que preveu l'article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

DECLARACIÓ SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1. Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les 
sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos. 
 
2. Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de 
l'animal, d'acord amb els articles i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos.

Signatura:
Sant Feliu de Guíxols:

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Notificació:
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Dades identificatives de l'animal:
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Exposo:
Exposo
Que, d'acord amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, i atès la documentació presentada:
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Demano
Em sigui atorgada la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos sol·licitada.
Notificació:
Demano
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