
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA 
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

DADES DEL / DE LA TITULAR
NOM I COGNOMS NIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) LOCALITAT CODI POSTAL PROVÍNCIA

TELÈFON 1 TELÈFON 2 ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

DOMICILI DISTINT PER A NOTIFICACIONS

De conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals
Potencialment Perillosos, i  del Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la
tinença d'animals potencialment perillosos i a l'efecte d'obtindre la llicència prevista:
DECLARE no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos i no haver sigut privat judicial o
governativament de la tinença d'animals potencialment perillosos.
DONE EL MEU CONSENTIMENT perquè es consulten  les  dades d'identitat,  residència  i  antecedents  penals,  precisats  per  a la  resolució
d'aquesta sol·licitud.
I aporte la següent documentació:

DOCUMENTS QUE S’ACOMPANYEN

 NIF del/de la titular

 Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos expedit per un centre de reconeixement 
autoritzat.

 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 120.202,42 euros per la responsabilitat derivada dels danys
  causats per l'animal encara que haja sigut cedit a un tercer per a la seua cura, adjuntant rebut de pagament vigent. En la pòlissa haurà de
  constar el número de microxip o tatuatge identificatiu de l'animal.

Certificat d'Antecedents Penals o  document de consentiment perquè l'Ajuntament de Petrer l'obtinga en el seu nom (segons 
model normalitzat a aquest efecte, disponible en la Regidoria de Medi Ambient i en la web municipal www.petrer.es)

 Còpia de la llicència anterior, si es tracta de la seua renovació. (Indique número: ________________)

  Altres:___________________________________________________________________________________________________

Per tot l’anterior, SOL·LICITE que, de conformitat amb el que es disposa als articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, els articles 3 i següents del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es 
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, i l'article 3 del Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, i 
previs els tràmits corresponents, es concedisca la corresponent Llicència per a la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, i declare sota la 
meua responsabilitat ser certes les dades que es consignen.

En Petrer, a 

Signat: 

Informació sobre protecció de dades personals - Reglament (UE) 2016/679 - Llei Orgànica 3/2018

Responsable Excm. Ajuntament de Petrer CIF: P0310400G    Delegat de Protecció de Dades: dpd@petrer.es

Finalitats Gestió dels procediments administratius i actuacions municipals.

Legitimació Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Destinataris Unitats administratives, organismes públics i/o entitats privades que intervinguen en esta sol·licitud i en els supòsits previstos per la llei.

Drets sobre les seues 
dades

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir estos drets
s'indica en la informació addicional.

Informació addicional 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades personals en: 
https://petrer.es/inicio/politica-de-privacidad

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE PETRER

Regidoria de Medi Ambient

Carrer Luis Chorro núm. 8, 03610 – Petrer (Alacant) 
Telef.: 966311473   –   mambiente@petrer.es   –   www.petrer.es 
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