L L I CÈ N C I A PE R A LA TINE NÇ A DE GOSSOS POT ENCIALM ENT PERILLOSO S
SOL·LICITANT
NIF/CIF/Passaport

Nom i cognoms / Raó social		
Tipus via

Nom de la via

Núm.

Municipi

CP

Telèfon

Bloc

Província

Telèfon mòbil

Escala

Pis

Porta

País

Adreça electrònica

Nom i cognoms

Aporta autorització
Tipus via

NIF/CIF/Passaport

Declara responsablement que disposa d’autorització

Nom de la via

Municipi

Núm.
CP

Bloc

Província

Escala

Pis

Porta

País

VULL REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES RELACIONADES AMB AQUESTA SOL·LICITUD2
Telèfon mòbil

Sí

No

Adreça electrònica

DADES ADICIONALS DEL SOL·LICITANT (camps obligatoris)
Sexe

Plaça de la Font, 1

Home
Dona

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

REPRESENTANT1

Lloc de naixement

País de naixement
Nom del pare

Província de naixement

Data de naixement

Nacionalitat

Nom de la mare

Tipus de sol·licitud
Nova llicència
Renovació de llicència
Número de llicència antiga (només omplir en cas de renovació)

ALCALDIA

(Vegeu pàg. 3, punts 1 i 2.)

DADES DEL GOS
Nom del gos

Codi de la raça

Consulteu el document amb codis de les races de gossos de la fitxa, per posar el codi corresponent		

Sexe

Mascle

Femella

Número de xip

Número de cens del gos a l’Ajuntament

Data de naixement del gos

		

El gos ha tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, o té un caràcter marcadament agressiu?

Sí

No

El gos que han estat ensinistrat per a l’atac i la defensa?

Sí

No

El gos compleix amb 5 o més de les següents característiques:
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- Marcat caràcter i gran valor.

Sí

No

- Pèl curt.
- Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ampli i grans 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

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

Marqueu la casella que correspongui:

Documentació aportada:
Fotocòpia DNI/NIE/Passaport (dues cares)
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
Fotocòpia del rebut de pagament de l’assegurança. Data venciment:
Imprès justificant del pagament de la taxa
Certificat d’antecedents penals (només en cas que a la persona interessada li consti tenir antecedents penals)
Certificat de capacitat física i psicológica
Document acreditatiu d’implantació de microxip per part del veterinari

Tarragona, ........ de....................... 20.........		

Signatura persona sol·licitant

Signatura persona representant

DECLARACIÓ RESPONSABLE
El declarant manifesta
1. Que no ha estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries 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 (confiscació, comís, esterilització o sacrifici d’animals potencialment perillosos, clausura de l’establiment i la suspensió temporal o
definitiva de la llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació de l´ensinistrador).
2. Que no té cap llicència administrativa en vigor sota intervenció, mesura cautelar o suspensió, ja sigui per via judicial o
administrativa.
CONSULTA DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS
No autoritzo l’Ajuntament de Tarragona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques,
les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten
i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ELS INTERESSATS/ADES SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat/ada que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya per
a la realització d’actuacions administratives.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat:

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació:

Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

Destinataris:

Se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets:

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en
aquesta mateixa entitat.

Conservació de les dades Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la
normativa administrativa, i sempre complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació.
Hi serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.
Dono el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya puguin ser utilitzades per a
l’enviament d’informació d’interès general.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat principal

Informar sobre les activitats que organitza l’Ajuntament de Tarragona.

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en
aquesta mateixa entitat.

1)

Caldrà justificar l’autorització del representat si és necessària. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, caldrà acreditar la representació per presentar sol·licituds, declaracions responsables o comunicacions prèvies així com
per interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets. Pels actes de simple tràmit la representació es presumeix i no cal
presentar l’autorització. Per autoritzar la representació es pot fer un apoderament electrònic a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Tarragona/Catàleg de tràmits, si bé serà admès qualsevol altre mitjà vàlid en dret com poden ser, entre d’altres, poder notarial o
document privat signat pel representat, junt amb còpia del seu DNI, a favor del representant. En cas que declareu responsablement
que disposeu de l’autorització, aquesta us podrà ser requerida en qualsevol moment del procediment.

2)

Les persones jurídiques, els professionals col·legiats, les entitats sense personalitat jurídica i els empleats públics estan obligats a rebre
les notificacions per mitjans electrònics. L’accés a les notificacions es podrà fer a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona, bé
mitjançant la introducció d’una contrasenya d’un sol ús que s’enviarà a l’adreça electrònica indicada en la sol·licitud, o bé mitjançant
un certificat electrònic reconegut, en cas de disposar-ne. Per conèixer l’existència d’una notificació al seu nom dipositada a la seu
electrònica municipal, rebrà un avís SMS i un correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. La notificació per mitjans electrònics es
considerarà rebutjada si, transcorreguts 10 dies des del seu dipòsit a la seu electrònica, no s’hi ha accedit. En aquest cas el tràmit es tindrà
per efectuat i el procediment continuarà. El fet de no rebre l’avís no impedirà que la notificació es consideri practicada. El consentiment
per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud mentre
no es manifesti, si l’interessat és persona física, la voluntat de rebre-les en paper (articles 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

