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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ I LLICÈNCIA D’ANIMAL POTENCIALMENT 

PERILLÓS 

 
 
 

Nom: __________________ Cognoms:______________________________________ 

 
Major d’edat amb DNI: _____________________ Telèfon:  _____________________ 

 
Domicili: ____________________________________________ CP: _______________ 

 

Població: _____________________________ Província: ________________________ 

 
 

EXPOSE                                                                            
 
Que sóc propietari d’un gos de companyia dels anomenats potencialment perillosos, de 

raça ______________________________ inclosa en l’Annex I o II, en el seu cas, dels 
inclosos en l’art. 2.2. del Reial Decret 287/02, de 22 de març, sobre el règim jurídic de 
tinença d’animals potencialment perillosos i presente la documentació que s’hi  

relaciona (original i còpia):  
 
⃣   Fotocòpia DNI. 

⃣   Certificat negatiu de manca d’antecedents dels delictes a què es refereix l’art. 3.1.b) 
del RD 287/02, expedit pel Registre Central de Penals i Rebels.  
⃣   Declaració jurada de no haver sigut sancionat per cap administració pública, per la 
comissió d’infraccions greus i molt greus, d’acord amb l’art.3.1.c) del RD 287/02.  

⃣   Certificat de capacitat física i aptitud psicològica, expedits pels gabinets d’aptituds 
psicològiques de conductors de vehicles, d’acord amb el que disposa el RD 2272/1985, 
de 4 de desembre. 
⃣   Acreditació de tindre subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 120.000 euros.  
⃣  Còpia del rebut acreditatiu del pagament de la referida pòlissa. 

⃣   Fotocòpia de la cartilla de vacunació/Passaport. 
⃣   Fotocòpia del certificat d’inscripció en el Registre Valencià d’Identificació (RIVIA). 

___________________BHJBJHGUIJKHUINVGHGHGH 

SOL·LICITE 

 
La concessió de la llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment 

perillosos i la corresponent inscripció en el Registre Municipal. 
 
(Firma)   
 
 
 

 
Moncofa, ___ de/d’ _________ de 20__ 
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Les dades per Vostè facilitades seran tractades per l'AJUNTAMENT DE MONCOFA, 
en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió 

administrativa del cens de les espècies d'animals domèstics o de companyia residents 
en el municipi, així com el registre d'animals potencialment perillosos. Les dades seran 
conservades fins a la defunció de l'animal, el qual ha de ser comunicat. No obstant 

això, les dades podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, 
finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. 
 

En el cas d'aportació dels certificats de capacitat física i aptitud psicològica, per a la 
tinença d'animals potencialment perillosos, l'Ajuntament únicament utilitzarà tals dades 
per a verificar aquesta aptitud. La base jurídica de legitimació per al tractament de les 

dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferits i, en 
particular, en atenció a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de 
la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos. En el cas d'aportació dels certificats de 

capacitat física i aptitud psicològica, per a la tinença d'animals potencialment perillosos, 
l'Ajuntament únicament utilitzarà tals dades per a verificar aquesta aptitud. Les dades 
podran ser cedits o comunicats a Forces i Cossos de Seguretat, registres públics 

[R.I.V.I.A], professionals veterinaris o altres persones, públiques o privades, a les quals 
siga necessari o obligatori cedir aquests, així com en els supòsits previstos, segons Llei. 
 

Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, 
Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de 
l'Ajuntament De Moncofa (plaça constitució 1; https://moncofa.sedelectronica.es/info.0 

) o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@dipcas.es).En l'escrit 
haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de 
mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document 
identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, 

haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu 
d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades 
personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de 

Dades (www.agpd.es). 
 
Firma 
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