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SND 001 V

Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS
POTENCIAMENT PERILLOSOS

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat
Fax

Adreça electrònica

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ. Pàgina 1 de 1

EXPOSE
Que d’acord amb el que disposa l’art. 5 de l'Ordenança municipal sobre la regulació dels animals de companyia en els llocs públics i
privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 25 d'octubre de
2000, i modificada posteriorment el 28 de febrer de 2007 i el 28 de març de 2012.
Per a la tramitació sol·licitada és necessària l'aportació/realització de les gestions següents, amb la finalitat de comprovar el compliment adequat de
totes les condicions necessàries que s'exigixen en el present procediment:
Comprovació amb el Ministeri de Justicia els antecedents penals.
D'acord amb el que establix l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si
no manifesta cap oposició expressa, entenem que l'interessat ha autoritzat este Ajuntament perquè siga este el que pels seus propis mitjans
electrònics duga a terme la consulta necessària davant de l'Administració pública que calga.
En cas de denegar tal autorització, l'interessat haurà d'aportar electrònicament o presencialment els certificats requerits i fer-ho constar
expressament en els termes establits en la casella següent:
Denegue expressament el meu consentiment perquè l'Ajuntament d’Alzira obtinga de forma directa estes dades.

SOL·LICITE
Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos, segons el RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

DECLARA
1. No haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
2. No haver sigut privat judicialment ni governativament de la tinença d’eixos animals.
FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,

de

de 20

SAN I 001 V – Rev. 3 - 20180201
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

ESBORRAR FORMULARI

ANNEX: Sol·licitud d'antecedents penals
DADES PERSONALS
Primer cognom

Segon cognom

DNI/CIF

Data de naixement

Nom
Lloc de naixement

Província de naixement

País de naixement

Nom del pare

Nom de la mare

SOL·LICITE
El certificat d'antecedents Penals precisat per a la tinença d'animals potencialment perillosos, segons norma legal Reial Decret
287/2002, pel qual es desenrotlla la llei 50/1999 publicada en BOE núm. 74 de 27 de març de 2002

D'ACORD AMB LA PETICIÓ, FIRMA LA PERSONA INTERESSADA

Lugar y fecha: Alzira,

ADVERTÈNCIA
El present certificat reflectix la situació del titular sol·licitant en la data de la seua expedició. Escriguen únicament a maquina o amb
bolígraf utilitzant MAJÚSCULES de tipus d'impremta.
El document no serà favorit si porta ABREVIATURES, ESMENA RATLLADA, RASPADURES O PARAULES INTERLINEADA O
AGREGADES.
Les dades anteriors hauran de coincidir amb la documentació aportada pel sol·licitant.

Firma i segell de l'organisme Peticionari

Firmat:

GERÈNCIA TERRITORIAL DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA A VALÈNCIA REGISTRE CENTRAL DE PENATS
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Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS
POTENCIAMENT PERILLOSOS

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat
Fax

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA. Pàgina 1 de 1

Adreça electrònica

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

EXPOSE
Que d’acord amb el que disposa l’art. 5 de l'Ordenança municipal sobre la regulació dels animals de companyia en els llocs públics i
privats, identificació de gossos i acreditació de la tinença de races perilloses, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 25 d'octubre de
2000, i modificada posteriorment el 28 de febrer de 2007 i el 28 de març de 2012.
Per a la tramitació sol·licitada és necessària l'aportació/realització de les gestions següents, amb la finalitat de comprovar el compliment adequat de
totes les condicions necessàries que s'exigixen en el present procediment:
Comprovació amb el Ministeri de Justicia els antecedents penals.
D'acord amb el que establix l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si
no manifesta cap oposició expressa, entenem que l'interessat ha autoritzat este Ajuntament perquè siga este el que pels seus propis mitjans
electrònics duga a terme la consulta necessària davant de l'Administració pública que calga.
En cas de denegar tal autorització, l'interessat haurà d'aportar electrònicament o presencialment els certificats requerits i fer-ho constar
expressament en els termes establits en la casella següent:
Denegue expressament el meu consentiment perquè l'Ajuntament d’Alzira obtinga de forma directa estes dades.

SOL·LICITE
Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos, segons el RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

DECLARA
1. No haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
2. No haver sigut privat judicialment ni governativament de la tinença d’eixos animals.
FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,

de

de 20

SAN I 001 V – Rev. 3 - 20180201
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
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ESBORRAR FORMULARI

ANNEX: Sol·licitud d'antecedents penals
DADES PERSONALS
Primer cognom

Segon cognom

DNI/CIF

Data de naixement

Nom
Lloc de naixement

Província de naixement

País de naixement

Nom del pare

Nom de la mare

SOL·LICITE
El certificat d'antecedents Penals precisat per a la tinença d'animals potencialment perillosos, segons norma legal Reial Decret
287/2002, pel qual es desenrotlla la llei 50/1999 publicada en BOE núm. 74 de 27 de març de 2002

D'ACORD AMB LA PETICIÓ, FIRMA LA PERSONA INTERESSADA

Lugar y fecha: Alzira,

ADVERTÈNCIA
El present certificat reflectix la situació del titular sol·licitant en la data de la seua expedició. Escriguen únicament a maquina o amb
bolígraf utilitzant MAJÚSCULES de tipus d'impremta.
El document no serà favorit si porta ABREVIATURES, ESMENA RATLLADA, RASPADURES O PARAULES INTERLINEADA O
AGREGADES.
Les dades anteriors hauran de coincidir amb la documentació aportada pel sol·licitant.

Firma i segell de l'organisme Peticionari

Firmado:

GERÈNCIA TERRITORIAL DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA A VALÈNCIA REGISTRE CENTRAL DE PENATS

