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AJUNTAMENT
DE LA REIAL CIUTAT DE
SANT CARLES DE LA RÀPITA

SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I
CONDUCCIÓ D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Nom i Cognoms
DNI

Data de naixement

Telèfon

Adreça

Número

Pis/Porta

Municipi

Codi Postal

Dades de l’animal
Nom

Data naixement

N. Identificació (microxip)

Raça

Característiques morfològiques

N. Registre Cens Municipal

Sexe de l’animal

En el cas de desconèixer la raça, descripció de l’animal:
Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
Caràcter marcat i valor gran.
Pèl curt.
Perímetre del tòrax comprès entre 60 i 80 cm, altura fins a la creu entre 50 i 70 cm i pes
superior a 20 Kg.
Cap voluminós, en forma de cub, robust, amb crani ample i gran, i galtes musculoses i
bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
Coll ample, musculós i curt.
Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses,
amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
Manifesta un caràcter marcadament agressiu i/o ha estat protagonista d’agressions a
persones o a altres animals.
Ha estat ensinistrat per a l’atac i la defensa
Residència habitual

Telèfons

Finalitat (convivència humana, guarda, vigilància, etc..)

Esterilització (data)

Característiques accidentals / observacions

N. Pòlissa assegurança

En el cas d’Activitats de vigilància i guarda
Empresa seguretat / Cos de seguretat
Adreça
Municipi
Empresa ensinistrament

Número/Porta
Codi Postal

Telèfon
Núm. Registre

Documentació que s’adjunta per a l’obtenció de la llicència:
Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir. (requisit: ser major d’edat)
Certificat d’antecedents penals, emès pel Registre Central de Penats i Rebels del Ministeri de
Justícia. (requisit: certificat negatiu)
Declaració jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus
a la Llei 50/1999, i a la Llei 10/1999, i infraccions relatives a la Llei Orgànica 1/1992.
Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil pels danys que puguin ocasionar els
animals a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253, 03 euros, i rebut acreditatiu del
pagament de la mateixa.
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica, emès pels centres de reconeixement per a
l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat
Social.
Certificat de registre de l’animal en el Cens Municipal d’Animal Domèstic, concretament en el
Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.
Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip o tatuatge.
Certificat de Sanitat de l’Animal.
Còpia de la cartilla sanitària de l’animal actualitzada.

SOL·LICITO em sigui concedida la Llicència per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos 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, de 11 de juny, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Així mateix, em comprometo a notificar al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos
qualsevol canvi, venda, pèrdua, mort, cessió a algú altre o qualsevol altra circumstància. La
sostracció o pèrdua haurà de ser comunicada en el termini màxim de 48 hores.

Sant Carles de la Ràpita, a ........de.............. de 2.......
Signatura de l’/la interessat/ada

Condicions per a l’expedició/renovació de la llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment
perillosos.
La llicència atorgada té un període de vigència de cinc anys, transcorreguts els quals podrà ser renovada pel mateix
període de temps prèvia sol·licitud a l’Ajuntament. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència si el titular deixa de
complir algun dels requisits necessaris per al seu atorgament. Qualsevol variació dels elements que s’han tingut en
compte per atorgar la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular a l’Ajuntament en el termini de quinze dies des
que es produeixi la variació.
L’assegurança de responsabilitat civil s’ha de mantenir durant la vigència de la llicència. Per poder comprovar aquesta
circumstància, caldrà que el titular faci arribar cada any a l’Ajuntament una còpia de la renovació de l’assegurança, així
com certificat de sanitat de l’animal emès per un veterinari, per acreditar la situació sanitària de l’animal i la inexistència
de malalties o trastorns que el puguin fer especialment perillós, i també el certificat de capacitat física i aptitud
psicològica.
En aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa
del següent:
a) Les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
per a les finalitats pròpies d'aquesta administració.
b) Existeix la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se
subministren, adreçant-se a les dependències de l'Ajuntament Sant Carles de la Ràpita.

