Imprimir formulario
REGISTRE D'ENTRADA / REGISTRO DE ENTRADA

SOL·LICITUD LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA
D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS /
SOLICITUD LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
DADES PERSONALS

(1)

/ DATOS PERSONALES

(1)

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social:

DNI/NIE/CIF:

En representació de / En representación de:

DNI/NIE/CIF:

Domicili / Domicilio:

Localitat / Localidad:

Telèfon / Teléfono:

Fax:

Codi postal / Código postal

Adreça electrònica / Correo electrónico

EXPOSE / EXPONE
Que posseïsc animals potencialment perillosos / Que poseo animales peligrosos.
Espècie / Especie

Raça / Raza

Nº microxip (obligatori) /
Nº microchip (obligatorio)

Residència (sols si es diferent a
la del propietari) /
Residencia (solo si es diferente a la
del propietario )

1
2
3
SOL·LICITE / SOLICITA
Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos / Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos
DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
(És obligatori presentar tots els documents especificats per obtenir la llicència) / (Es obligatorio presentar todos los documentos para obtener la licencia) .

Certificat d'aptitud física i psicològica / Certificado de aptitud física y psicológica
Certificat d'antecedents penals / Certificado de antecedentes penales
Fotocòpia compulsada del DNI / Fotocopia compulsada del DNI
Fotocòpia compulsada d'assegurança de responsabilitat civil (cobertura superior a 120.000 €) /
Fotocopia compulsada de la cobertura de seguro de responsabilidad civil (cobertura superior a 120.000 €)
Certificat de sanitat animal (expedit per un veterinari col·legiat, d'acord amb l'article 6.7 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre), i fotocòpia de
cartilla sanitària de l'animal / Certificado de sanidad animal (expedido por un veterinario colegiado, de acuerdo con el artículo 6.7 de la Ley 50/1999 de 23 de
diciembre), y fotocopia de la cartilla sanitaria del animal

Declaració jurada de no haver estat sancionat per la Llei 50/1999 / Declaración de no haber estado sancionado por la ley 50/1999

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a
formar part dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Vva. de Castellón i podran ser utilitzades pel titular
del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les competències per a la tinença d'animals
potencialemnt perillosos. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
instància presentada davant del Registre General de l'Ajuntament de Vva. de Castellón.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Vva. de Castellón y podrán ser utilizados por el titular del
fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de las competencias para la solicitud de
tenencia de animales potencialmente peligrosos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante instancia presentada ante e Registro General del Ayuntamiento de Vva. de
Castellón.

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT / FIRMA DEL SOLICITANTE
Vva. de Castellón,

de/d'

de

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VVA. CASTELLÓN
Model 051

Plaça de l'Ajuntament 8, 46270 Vva. de Castellón (València) tel.: 010 - 962 450 100 | fax: 962 452 040
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