G353

Sol·licitud llicència de tinença i conducció
de gossos potencialment perillosos

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar (Barcelona) - P0816200J - Tel. 93 767 15 60 - www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

Sol·licitant:
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Correu electrònic:

Tlf. mòbil:

Adreça:
CP:

Municipi:
Representant: (s'aporta document d'autorització de representació)
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Correu electrònic:

Tlf. mòbil:

Adreça:
CP:

Municipi:
Notificació:

D’acord amb el que preveuen els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPAAP), en relació a aquesta
sol·licitud, el mitjà preferent per rebre les notificacions que se’n derivin és el següent:
Notificació electrònica (Correu electrònic i/o telèfon mòbil).

Notificació en paper

Dades del propietari (si és diferent al sol·licitant):
NIF:

Nom i cognoms:
Dades de l'animal:

Número identificació:

Nom:
Xip

Tipus d'identificació:
Lloc:

Coll

Cuixa

Tatuatge
Orella

Engonal

Llom

Creu

Sexe:

Mascle

Femella

Data de naixement:

Raça:
Declaro responsablement:

1. Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions
accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 e la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
d’animals potencialment perillosos.
2. Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat el comís de l’animal,
d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
Declaro:
D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2019, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Publiques, l'Ajuntament consultarà i aportarà a l'expedient administratiu la documentació aportada per la
persona interessada que sigui necessària per resoldre aquesta sol·licitud, si ha estat elaborada per una altra administració i
pugui ser consultada per l'Ajuntament, sempre que no formuleu la vostra oposició expressa. Així mateix l'Ajuntament verificarà
les dades a través de les xarxes corporatives, plataformes d'intermediació de dades entre Administracions Públiques, facilitades
a través de VIA OBERTA, del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.
L'apartat anterior serà efectiu excepte que la persona interessada manifesti la seva oposició. En aquest sentit, es FA CONSTAR.

NO AUTORITZO a la consulta o a la verificació de l’esmentada documentació.
Al final d'aquest document trobareu informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal (RGPD).
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Documents que cal aportar :
DNI del propietari, si és diferent al de o de la sol.licitant
Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant
Assegurança vigent de responsabilitat civil per import no inferior a 150.253 euros, en la qual consta les
dades d'identificació del gos (raça, xip, nom)
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica amb una antiguitat inferior a un any
Cartilla sanitària de l'animal.
Certificat del Ministeri de Justícia negatiu d'antecedents penals (en cas de manca de consentiment per que
l'Ajuntament pugui obtenir-lo.)
Observacions:
D'acord amb la normativa catalana, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una
de les circumstàncoes següents:
a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
• Akita inu
• Pit bull terrier
• Bullmastiff
• Gos de presa canari
• Dòberman
• Rottweiler
• Dog argentí
• Saffordshire bullterrier
• Dog de Bordeus
• Terrier staffordshire americà
• Fila brasiler
• Tosa japonès(Tosa Inu)
• Mastí napolità
d) Aquells gossos les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les següents, de conformitat amb el
Reial Decret 287/2002, de 22 de Març:
• Forta musculatura, aspecte poderós, robuts, configuració atlètica, agilitat, vigor, resistència.
• Marcat caràcter i gran valor.
• Pèl curt.
• Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçària a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20kg.
• Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i 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 anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors musculoses amb potes relativament llargues formant
un angle moderat.

Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s'admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
A Pineda de Mar,

de

del 20

Signatura de la persona interessada:

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Pineda de Mar

Al final d'aquest document trobareu informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal (RGPD).
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Protecció de dades de caràcter personal (RGPD)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui,
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de
Dades:
Responsable: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Delegat de Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org
Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestió de llicències.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta
sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la
portabilitat de les dades al domicili del responsable, Plaça de Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar, Barcelona.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent pàgina
web: https://seu.pinedademar.org
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de
dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a
interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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