Registre d'Entrada.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A la TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
-AMB GOSD.
*Marcar el que procedisca:
Actuando en nombre propio.
Actuando en representación de
En cas d'actuar com a representant,

DNI/CIF:

haurà d'acreditar

DNI/CIF:
tal condició, mitjançant document original, o

compareixença personal en les oficines municipals de representant i representat/a, o compareixença en la seu
electrònica.
RESPOSTA A LA SEUA SOL·LICITUD: Quan la resposta municipal estiga preparada, vosté pot triar el mitjà per a
obtindre-la, d'entre els següents:
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA: Haurà de disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o semblant.
Especifique E-mail:

,on rebrà avís per a accedir a

santjoandalacant.sedelectronica.es per a descarregar la seua notificació.
NOTIFICACIÓ PRESENCIAL: Si és del seu interés, l'Ajuntament li remetrà avise via telefònica, comunicant
que pot recollir la notificació en les oficines municipals en el termini de tres dies hàbils. Transcorreguts els
mateixos sense que l'haja recollida, li serà notificada de manera ORDINÀRIA. Telèfon d'avís:
NOTIFICACIÓ ORDINÀRIA: En el seu domicili.
En qualsevol DELS DOS ÚLTIMS CASOS ANTERIORS, haurà d'emplenar les dades següents:
DIRECCIÓ A l'efecte de NOTIFICACIÓ: Municipi:
Carrer:

Nº.:

, Pis.:

Esc.:

Provincia:
C.P.:

Abans de signar, llija la informació sobre protecció de dades personals continguda en la pàgina "*CLAUSULA
INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS". SI ESTÀ CONFORME AMB EL TRACTAMENT DE
LES SEUES DADES PERSONALS, MARQUE LA/S CASELLA/S D'AUTORITZACIÓ QUE APAREIX/N A continuació:
Autoritze el tractament de les dades personals continguts en el present document.
Autoritze a obtindre de la resta d'Administracions Públiques els documents elaborats per elles que resulten necessaris per a resoldre
el present procediment.
Autoritze a obtindre de la resta d'Administracions Públiques els documents aportats per mi amb a *nterioridad i que resulten
necessaris per a resoldre el present procediment. En el present cas, és necessari que indique en quin moment i davant quin òrgan
van ser aportats: Moment:

Òrgan:

SOL·LICITA:
A l'Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.
En la meua condició de persona major d'edat, i per a la tinença d'un animal dels considerats potencialment perillosos,
identificat amb aspa d'entre els designats al dors d'aquesta instància, el lloc de residència de la qual habitual serà
, i que tindrà la finalitat de
(assenyalar amb una creu).:
Conviure amb éssers
humans. Guarda, protecció.
Unes altres,( especificar):
Per tot quant precedentment queda exposat, molt atentament, SOL·LICITA a V.I. que, previs els tràmits i
informes pertinents, es digne.
Concedir-me llicència per a la tendència d'animals potencialment perillosos.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR
-Fotocòpia del DNI, NIF, NIE, passaport, permís de residència de la persona propietària de l'animal
(mínim 18 anys).
-Original del Certificat d'antecedents penals. Es pot tramitar en aquesta oficina mitjançant
autorització perquè l'Ajuntament requerisca d'ofici informació sobre els seus antecedents penals *alRegi
*stro Central de penats i rebels.
-Declaració jurada de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença de *animalespotenc
*ialmente perillosos, i no haver sigut privat judicial o governativament de la tinença d'animals
potencialment perillosos.
-Original del Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment
perillosos expedit per un centre de reconeixement autoritzat.
-Fotocòpia de la Pòlissa d'una assegurança de responsabilitat civil que cobrisca indemnitzacions per danys
*aterceros no inferior a 120.000 euros i del Rebut de l'any en curs.
-Fotocòpia de la Cartilla veterinària o passaport de l'animal on figuren les dades següents:
·Xip de l'animal
·Bovines

ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Animals que per les seues característiques tinguen capacitat de causar mort o lesions a les Persones o
altres animals i danys a les coses
Animals amb antecedents d'agressions o violència amb persones o altres animals.
Animals ensinistrats en defensa o atac
Gossos.
a) Gossos pertanyents a una tipologia animal que, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de
mandíbula, tinga capacitat de causar mort o lesions a les persones o a altres animals, i danys a les
coses.
b) Races (pures o creus interracials).:

American Staffordshire
Saffordshire Bull Terrier
Gos de Presa Mallorquí
Fila Brasileño
Gos de Presa Canario
Bullmastiff
American Pitbull Terrier
Rottweiler
Bull Terrier
Dogo de Burdeos
Tosa Inu (japonés)
Dogo Argentino
Doberman
Mastin Napolitano
Animals de la fauna salvatge.:
Rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos; i de la resta, tots

Els que superen els 2 quilograms. Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels
quals precise d'hospitalització de l'agredit, sent l'agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20
Signat.

DECLARACIÓ DE DOMICILI HABITUAL
D

amb DNI:

i domicili en

de,

a l'efecte d'obtindre la llicència administrativa que autoritze per a la tinença

d'animals potencialment perillosos amb xip núm

DECLARA I JURA
1.- No haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
2.- No haver sigut privat judicial i governativament de la tinença d'aquests animals.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20
Signat.

CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En compliment del que es disposa en la Llei
Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
li informem, en relació amb el tractament de les dades personals que ens facilita en aquest
document, el següent:
a) FITXERS I EL SEU RESPONSABLE: Les dades personals citades seran integrats en fitxers de
titularitat municipal el responsable de la qual és l'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT
(CIF: P0311900E). Domicili: Plaza d'Espanya, 1 . CP 03550. Tel: 96 565 32 45.
b) DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: [per designar] Contacte: Ajuntament de Sant Joan
(apartat anterior). Correu electrònic: infosede@santjoandalacant.es.
c) NECESSITAT: Les dades abans citades són necessaris per a l'adequat manteniment,
desenvolupament, compliment i control de la prestació dels serveis que vostè demanda o que les
lleis estableixen de prestació municipal obligatòria. Açò pot implicar el deure municipal de
complir amb determinades obligacions legals (exemple: comunicar les seues dades personals a
les Administracions públiques competents). La legitimació general de l'Ajuntament per a
l'obtenció de les seues dades personals està continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
Reguladora del Procediment Administratiu Comú. No facilitar les dades personals sol·licitades
en el present document podrà implicar el requeriment municipal perquè esmene tal situació. La
falta d'esmena podrà implicar:
- En cas de serveis demandats per vostè: l'arxiu de la seua sol·licitud.
- En cas de serveis de prestació obligatòria: l'actuació municipal subsidiària per a l'obtenció de
la informació.
d) CONSENTIMENT: Pot revocar el seu consentiment al tractament de les seues dades
personals en qualsevol moment, notificant-ho per escrit a l'Ajuntament. Excepció: quan aquest
tractament siga necessari per exigències de les normes aplicables al servei sol·licitat o est siga de
prestació obligatòria.
e) CONSERVACIÓ: Les dades personals que ens proporciona es conservaran durant el termini
de vigència de la relació derivada del servei sol·licitat o de prestació obligatòria, així com per al
compliment de les obligacions legals que deriven del mateix.
f) DRETS: En qualsevol moment pot sol·licitar-nos l'accés a les seues dades personals, la seua
rectificació o supressió, oposar-se al seu tractament o sol·licitar la limitació del mateix, així com
exercir el seu dret a la portabilitat de les dades personals. Per a l'exercici de dites dretes, haurà
d'enviar sol·licitud escrita dirigida a l'Ajuntament (Plaça d'Espanya 1. 03550 - Sant Joan
d'Alacant; Seu Electrònica: https://santjoandalacant.sedelectronica.es). Té així mateix dret a
presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6.
28001 - Madrid; Seu Electrònica: www.agdp.es).
g) ALTRES QÜESTIONS: No es preveu l'existència de decisions automatitzades o elaboració de
perfils com a conseqüència de les dades personals facilitades ni la seua transferència a tercers
països".

AUTORITZACIÓ PER A SOL·LICITUD D'ANTECEDENTS PENALS
Sol·licitud d'antecedents penals precisat per a LLICÈNCIA GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS segons norma legal
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS, DE 20 DE FE
BRER DE 2002, publicada en BOP ALACANT DE 05/03/2002

Primer cognom:

Data de naixement:

Segon cognom:

Província:
Nom del pare:

Nom:

Nom de la mare:

DNI/NIE:

Lloc i data de petició:

Sexe:

País:

Lloc:

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20
Signat.

El present certificat reflecteix la situació del titular interessat/a en la data de la seua expedició.
Escriguen únicament a màquina o amb bolígraf utilitzant MAJÚSCULES de tipus impremta.
El document no serà vàlid si porta ABREVIATURES, ESMENES RATLLADES, RASPADURES O PARAULES INT
ERLINEADAS O AGREGADES.
Les dades anteriors hauran de coincidir amb la documentació aportada pel solꞏlicitant.
Nom i Segell de l'Organisme Peticionari:

Consultada la Base de dades d'aquest Registre Central, NO CONSTEN ANTECEDENTS de la persona de la filiació a dalt indicada.
Fdo.: Prefectura de Serveis i Manteniment (Sanitat)
GERÈNCIA TERRITORIAL DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA A VALÈNCIA
REGISTRE CENTRAL DE PENATS I REBELS
C/ *HERNAN CORTS, Núm. 24, ENTRESOL.46004 VALÈNCIA

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT

Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

