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Declaració de possessió d'animals perillosos
Declaración de posesión de animales peligrosos
DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
Primer Cognom/
Primer Apellido

Segon Cognom/
Segundo Apellido

Nom/
Nombre

DNI/NIE

DOMICILI DEL SOL·LICITANT / DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Adreça /
Dirección

Codi Postal /
Código Postal

Municipi /
Municipio

Província /
Provincia

Telèfon 1 /
Teléfono 1

Pais/
País

Telèfon 2 /
Teléfono 2

Email

EXPOSA / EXPONE
Que sent posseïdor de l'animal que s'identifica a continuació, considerat com potencialment perillós, d'acord amb la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, i el Decret 287/2002, de 22 de març pel que es regula la
Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, així som per l'Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos. /
Que siendo poseedor del animal que se identifica a continuación, considerado como potencialmente peligroso, de acuerdo con la Ley 50/1999, de
23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y el Decreto 287/2002, de 22 de marzo por el que
se regula la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, así como por la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.

Nom /
Nombre

Raça /
Raza

Data de Naixement /
Fecha de Nacimiento

Capa /
Color

Sexe /
Sexo
Grandària /
Tamaño

Signes particulars o marques /
Signos particulares o marcas

Codi Identificació /
Código Identificación

SOL·LICITA / SOLICITA

A vostés que tenint per presentat el present escrit i previ els tràmits corresponents, es serveix per concedir el demanat. /
A ustedes que teniendo por presentado el presente escrito y previo los trámites correspondientes, se sirva para conceder lo
solicitado.

Signatura / Firma

Rafelbunyol a

de

de 20

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCM AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL
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Documents a aportar Sol·licitud Declaració possessió animals perillosos
Documentación a aportar Solicitud Declaración posesión animales peligrosos
1. Instància de Declaració de possessió d'animals perillosos. / Instancia de Declaración de posesión de animales peligrosos.
2. Declaració responsable davant Notari, autoritat judicial o administrativa, de no estar incapacitat per a proporcionar els cuidats
necessaris a l'animal, així com 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.
3. Certificat d'antecedents penals. / Certificado de antecedentes penales.
4. Certificat d'aptitud psicològica per a la tinença d'animals d'aquestes característiques, expedit per psicòleg col·legiat dintre dels tres
mesos anteriors a la data d'aquesta 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 esta solicitud.
5. Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per perjudicis a tercers que poden haver estat causats pels
seus animals, per la quantia mínima de 120.202,42 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 120.242,42 euros.
6. En el cas d'animals de la fauna salvatge, contemplats en l'Annex I del Decret 145/2000, de 26 de setembre, pel que es regula la
tinença d'animals potencialment perillosos, memòria descriptiva en la que s'analitzen les característiques tècniques de les instal·lacions
que vajen a albergar a aquests animals i es garantitze que son suficients per a evitar l'eixida i/o fugida dels animals, subscrita per un
tècnic competent en exercici lliure professional. / En el caso de animales de la fauna salvaje, contemplados en el Anexo I del Decreto
145/2000, de 26 de septiembre, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos, memoria descriptiva en la que
se analicen las características técnicas de las instalaciones que vayan a albergar a estos animales y se garantice que son suficientes
para evitar la salida y/o huida de los animales, suscrita por un técnico competente en ejercicio libre profesional.
7. En el cas dels animals de l'espècie canina, contemplats en l'Annex II del Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià,
pel que es regula en la Comunitat Valenciana la tinença d'animals potencialment perillossos, memòria descriptiva de les mides de
seguretat adoptades en els locals o vivendes que albergaran els animals. / En el caso de los animales de la especie canina, contemplados
en el Anexo II del Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula en la Comunitat Valenciana
la tenencia de animales potencialmente peligrosos, memoria descriptiva de las medidas de seguridad adoptadas en los locales o
viviendas que albergaran a los animales.
Si el sol·licitant està ja en possessió d'un animal: / Si el solicitante está ya en posesión de un animal:
1. Fotocòpia de la fitxa o document d'identificació reglamentària. / Fotocopia de la ficha o documento de identificación reglamentaria.
2. Fotocòpia de la cartilla sanitària actualitzada. / Fotocopia de la cartilla sanitaria actualizada.
3. Certificat veterinari d'esterilització, en el seu cas. / Certificado veterinario de esterilización, en su caso.
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4. Declaració responsable dels antecedents d'agressions o violència amb persones o altres animals en que haja incorregut. /
Declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales en que haya incurrido.
Quan es tracte de persones, establiments o associacions dedicades al ensinistrament, cria, venda, residència o manteniment
temporal d'animals, a més hauran d'aportar la següent documentació: / Cuando se trate de personas, establecimientos o
asociaciones dedicados al adiestramiento, cría, venta, residencia o mantenimiento temporal de animales, además deberán
aportar la siguiente documentación:
1. Fotocòpia d'escriptura de constitució de l'entitat jurídica i Número d' Identificació Fiscal. / Fotocopia de escritura de
constitución de entidad jurídica y Número de Identificación Fiscal.
2. 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.
3. Fotocòpia del certificat de la declaració i registre com Nucli Zoològic per l'Administració Autonòmica, per a les persones titulars
d'establiments dedicats a la cria o venda d'animals, residències, escoles de ensinistrament i altres instal·lacions per al manteniment
temporal d'animals. / Fotocopia del certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración
Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, residencias, escuelas de
adiestramiento y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de animales.
4. Acreditació de la llicència municipal d'activitat corresponent. / Acreditación de la licencia municipal de actividad
correspondiente.
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