Sol·licitud d’inscripció o de baixa al cens municipal d’animals de companyia
Sol·licitud de llicència o renovació de la llicència per tinença de gossos perillosos
Dades del propietari
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Adreça:
Municipi:
Adreça electrònica:

NIF:
Codi Postal:
Telèfon:

Notificacions (aquest apartat només és obligatori si es sol·licita la llicència o renovació de la llicència per tinença
de gossos perillosos)
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:




Notificació en paper:
A l’atenció de:
Adreça:
CP:
Municipi:
Notificació electrònica: a la meva bústia electrònica, accessible des de https://seuelectronica.vic.cat.

Avís de notificació
D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament de Vic que m’enviï avisos per informar-me de les
notificacions pendents de recollir en relació amb aquesta sol·licitud:
 Al telèfon mòbil:
 A l’adreça de correu electrònic:
Dades de l’animal (no cal omplir aquest apartat si es sol·licita la renovació de la llicència)
Nom:
Raça:
Espècie:
 Gos



Gat



Fura



Altres:

Marcar només si és necessari:


Raça potencialment perillosa

Data de naixement:
Data d’identificació:
Núm. microxip:



Gos pigall
Sexe:



Mascle
Femella

Mida:
 Petita
 Mitjana
 Grossa

Domicili habitual de l’animal:
Documentació que s’adjunta:
 Original de la cartilla sanitària de l’animal. En cas que a la cartilla no hi aparegui el número de xip, també
caldrà aportar una altra documentació que confirmi que disposa de xip (targeta de l’AIAC o altres).
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Per als gossos potencialment perillosos (els apartats següents només són obligatoris per a aquest tipus de
gossos)
Característiques físiques i/o de comportament
a) Amb antecedents d’agressions a persones o altres gossos
b) Ensinistrat per a l’atac i la defensa
c) Pertanyent a una de les següents races o llurs encreuaments: Staffordshire bull
terrier, Akita Inu, Pit bull terrier, American Staffordshire terrirer (staff anglès),
Rottweiler, Dog argentí, Fila brasiler, Tosa Inu o Tosa Japonès, Bullmastiff,
Doberman, Dog de Bordeus, Mastí napolità, Gos de presa canari.
d) Els de característiques que es corresponguin amb totes o la majoria de les
esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març (*)

SÍ



NO











* Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. Marcat caràcter i gran valor. Pèl curt.
Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada de creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg. Cap voluminós, cuboide, robust, 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 anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt
musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Declaro:
Que no he estat sancionat per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.
Documentació que s’adjunta per l’expedició de la llicència per tinença o conducció de gossos potencialment
perillosos:
 DNI
 Certificat mèdic d’aptitud física i aptitud psicològica per la tinença de gossos potencialment perillosos del
sol·licitant
 Còpia d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a
150.253,00 €. En aquesta pòlissa hi hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal
 Rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
Consentiment de consulta de dades:
Autoritzo l’Ajuntament de Vic a consultar i verificar a l’organisme competent la inexistència d’antecedents
penals. En aquest cas, quan el document d’identificació de la persona sol·licitant sigui diferent al DNI, cal que
escriviu:
Nom del pare:
Nom de la mare:


Denego expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa aquestes
dades.

Si la persona interessada no autoritza, a l’Ajuntament de Vic, l’obtenció de les dades dels apartats anteriors, cal que aporti la
documentació corresponent perquè es pugui tramitar la sol·licitud.
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Documentació que s’adjunta (en cas de no autoritzar la consulta a l’Ajuntament)


Certificat d'antecedents penals

Sol·licito:
Per a tots els tipus d’animals:
 Sol·licito la inscripció de l’animal al Cens d’animals de companyia i declaro que totes les dades facilitades són
certes.
 Sol·licito la baixa de la inscripció al Cens d’animals de companyia i declaro que totes les dades facilitades són
certes.
En cas de gos potencialment perillós (escolliu l’opció que convingui):
 Sol·licito la llicència administrativa per a la tinença i conducció d’aquest gos potencialment perillós d’acord
amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i amb el
Decret 170/2002, de 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos i
declaro que totes les dades facilitades són certes.
 Sol·licito la renovació de la llicència

Data i signatura
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EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
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 personals
s’incorporaran a un fitxer automatitzat, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, per donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. També podeu exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la
documentació complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de la Ciutat, 1, o carrer del Virrei Avilés, 34, de Vic), o bé mitjançant el formulari
electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat

