Registre General
Ajuntament de Tortosa
Servei d'Atenció Ciutadana

Data
Núm. entrada

SOL·LICITUD TINENÇA I CONDUCCIÓ GOS POTENCIALMENT PERILLÓS
Sol·licitant
Nom i cognoms
Domicili

DNI
Municipi

Tel.
Comarca/Província

Exposa:
Que com a propietari del gos/sa .........................................., inclòs/a en els supòsits del Decret
170/2002, d’11 de juny, sol·licita la seva inscripció al Cens d’animals de Companyia de
l’Ajuntament, per la qual cosa adjunta la següent documentació (*) per cadascun dels
conductors/es de l’animal:

1. Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir (s’ha de ser major d’edat) (*)
2. Documentació del gos/sa (cartilla veterinària)
3. Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip

4. Certificat d’antecedents penals (*) (Es sol·licita, directament, des d’aquest Ajuntament)
5. Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus emès pel
Departament de Medi Ambient (envieu una carta a la Direcció General de Patrimoni
Natural i Medi Físic, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
carrer Dr. Roux, 80, CP 08017 Barcelona) (*)

6. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (centres de reconeixement per a
l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament. de Sanitat i
Seguretat Social. (*)
7. Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil (no podrà ser inferior a
150.253 euros) i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa. (en aquesta pòlissa
hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, s’haurà de lliurar
còpia renovada de la pòlissa)

Demana:
Sigui inscrit/a al Registre d’Animals potencialment perillosos de l’Ajuntament,
i li sigui expedida la corresponent llicència de tinença i conducció a favor de:
Atentament,
(Signatura)

Data

Les dades que ens ha facilitat seran incloses en un fitxer titularitat de l'AJUNTAMENT DE TORTOSA, la finalitat del qual és gestionar la
petició manifestada en el document present. Així mateix, l'informem que les seves dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o
autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la seva sol·licitud, així com en qualsevol supòsit
emparat per la legislació vigent. D'acord amb el que disposa la LO 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pot exercitar els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu
document d'identitat, a l'AJUNTAMENT DE TORTOSA, plaça d'Espanya, 1, 43500 Tortosa

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE TORTOSA

