Declaració responsable per a la llicència i/o
renovació per a la tinença i conducció d'animals
potencialment perillosos
SOL·LICITANT
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI o NIF

NIE

Passaport

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1-

Que, en compliment de l’article 3.2 c) del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos, no he estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article
13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
(Són sancions accessòries: la confiscació, el decomís, l’esterilització o el sacrifici dels animals potencialment perillosos i també la suspensió
temporal o definitiva de la llicència per la seva tinença. Tanmateix, no és impediment per obtenir o renovar la llicència el fet d’haver estat
sancionat amb la suspensió temporal d’aquesta sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió hagi estat complerta
íntegrament).

2-

Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus per part de l’administració municipal.

DATA I SIGNATURA
Manlleu

de/d’

de

El/la sol·licitant
Signat

AVÍS LEGAL
D’acord amb la Llei orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran
incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE
MANLLEU i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant
comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (Plaça Fra Bernadí, 6, de
Manlleu), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament (l’Ajuntament a un clic): http://tramits.manlleu.cat
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