LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS

SOL·LICITANT
DNI

Nom i cognoms
La persona sol·licitant és

Data de naixement

propietària de l’animal
Nom del pare

Lloc de naixement

Domicili

no propietària de l’animal

Núm.

Esc.

Pis

Nom de la mare

Porta

Població
MOLLET DEL VALLÈS

Telèfon/s

Adreça electrònica

SOL·LICITO
Concessió

Renovació

de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos d’acord amb el Reial Decret
287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la
tinença d’animals considerats potencialment perillosos
AUTORITZO a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a consultar les meves dades en relació amb els
antecedents que constin en el Registre Central de Penats del Ministerio de Justícia per a la tramitació
d’aquesta sol·licitud.
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTO

OBSERVACIONS

Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil
Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
Altres

0.00 € en concepte de llicència per a la tinença d’animals
El/la sol·licitant abonarà la quantitat de ______
perillosos corresponent a l’Ordenança fiscal 2.12.
Signatura de la persona interessada

En compliment de l’article 21.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, us comuniquem que la
vostra sol·licitud relativa a llicència de tinença d’animals perillosos presentada al registre general d’aquest Ajuntament el dia d’avui, serà resolta
abans del transcurs d’un mes En el supòsit que la vostra petició no hagi estat resolta en el termini indicat, aquesta petició s’entendrà com a
estimada. Tot això sens perjudici de l’obligació de l’Ajuntament de resoldre expressament la vostra sol·licitud.
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