 info@mutxamel.org
 965956960  965955699

Dades de qui sol·licita / Datos del solicitante
Nom i cognoms
Nombre y apellidos
En representació de
En representación de
Carrer
Calle
Telèfon
Teléfono
Localitat / Localidad
1
Desitge que la resposta siga en
Deseo que la respuesta sea en

DNI
CIF

Província / Provincia
Valencià

CP
Castellà

Expose / Expone
Que tinc la possesió o custòdia de l’animal que s’identifica a continuació, considerat
potencialment perillós, d’acord amb el que disposa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, i el Decret 145/2000, de 25 de
setembre, del Govern Valencià, que regula la tinença d’animals potencialment perillosos en la
Comunitat Valenciana. / Que tengo la posesión o custodia del animal que se identifica a
continuación, considerado como potencialmente peligroso, de acuerdo con la Ley 50/1999, de
23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos, y el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se
regula, en la Comunidad Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Espècie i raça
Especie y raza
Nom
Nombre
Data de naixement
Sexe
Fecha de nacimiento
Sexo
Color
Signes particulars
Color
Signos particulares
Còdi d’identificació i zona d’aplicació
Código de identificación y zona de aplicación
Destinació de l’animal
Destino del animal
La localització del local o vivenda que ha d’allotjar a l’animal, / La localización del local o vivienda que habrá de
albergar al animal

CIF P0309000H

-

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

MUTXAMEL (ALACANT)

Sol·licitud llicència municipal animals potencialment perillosos
Solicitud licencia municipal animales potencialmente peligrosos

Per això demane / Por lo cual solicita
La llicència municipal per a la tinença d’animals potencialmente perillosos per a / La licencia
municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos para:

1

Si no expresseu cap preferència la resposta serà en valencià / Si no expresa preferencia la respuesta será en
valenciano
L'Ajuntament garantix l'ús confidencial d’estes dades. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999
de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades les
dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir-hi, rectificar-les i cancellar-les presentant la
sollicitud corresponent a l'Ajuntament de Mutxamel.

Documents que s’adjunten / Documentos que se adjuntan:
Fotocòpia del DNI, passaport o targeta d’estranger del sol·licitant / Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de
extranjero del solicitante
Fotocòpia d’escriptura de poder de representació suficient, si s’actua en representació d’un altra persona /
Fotocopia de escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación de otra persona.
Declaració responsable davant notari, autoritat judicial o administrativa de no estar incapacitat per a tenir cura de
l’animal, i de no haver estat sancionat per infraccions en matèria de tinença d’animals / Declaración responsable ante
Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al
animal, así como de no haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales.
Certificat d’antecedents penals / Certificado de antecedentes penales.
Certificat d’aptitud psicològica per la tinença d’animals d’aquestes característiques, expedit per psicòleg col·legiat
dins dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud. / Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de
animales de estas características, expedido por psicólogo colegiado dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la
solicitud.
Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser
causats pels seus animals, per la quantia mínima de 120.000 euros / Acreditación de haber formalizado un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cuantía mínima de
120.000 euros.
Fotocòpia de la fitxa o document d’identificació reglamentària / Fotocopia de la ficha o documento de
identificación reglamentaria.
Fotocòpia de la cartilla sanitària actualitzada / Fotocopia de la cartilla sanitaria actualizada.
Certificat veterinari d’esterilització / Certificado veterinario de esterilización.
Declaració responsable dels antecedents d’agressions o violència amb persones o altres animals / Declaración
responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales.

Quan es tracte de persones, establiments o associacions dedicades a l’ensinistrament, cria,
venda, residència o manteniment temporal d’animals / Cuando se trate de personas,
establecimientos o asociaciones dedicadas al adiestramiento, cría, venta, residencia o
mantenimiento temporal de animales:
Fotocòpia del DNI, passaport o targeta d’estranger del representant legal, quan es tracte de persones jurídiques /
Fotocopia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de extranjero del representante legal, cuando se trate de personas jurídicas.
Fotocòpia d’escriptura de constitució de l’entitat jurídica / Fotocopia de escritura de constitución de la entidad
jurídica.
Fotocòpia del CIF de l’entitat / Fotocopia del CIF de la entidad.
Fotocòpia del certificat de capacitació expedit o homologat per l’Administració Autonòmica, en el cas
d’ensinistradors / Fotocopia del certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración
Autonómica, en el caso de adiestradores.
Fotocòpia del certificat de la declaració i registre com a Nucli Zoològic per l’Administració Autonòmica /
Fotocopia del certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica.
Acreditació de la llicència municipal d’activitat corresponent / Acreditación de la licencia municipal de actividad
correspondiente.
Mutxamel,

d

de

Signatura persona sol·licitant
Firma persona solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENT AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
L'Ajuntament garantix l'ús confidencial d’estes dades. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999
de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitades les
dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir-hi, rectificar-les i cancellar-les presentant la
sollicitud corresponent a l'Ajuntament de Mutxamel.

