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Llicència gossos perillosos

REPRESENTANT
NOM I COGNOMS DNI
DOMICILI TEL.
LOCALITAT CP EMAIL

DADES PROPIETARI
NOM I COGNOMS DNI
DATA DE NAIXEMENT TEL.
DOMICILI CP
LOCALITAT EMAIL

DADES ANIMAL
NOM DE L’ANIMAL SEXE
RAÇA COLOR
PELATGE MIDA
DATA DE NAIXEMENT DATA D’ADQUISICIÓ DE L’ANIMAL

DADES CENSALS
NÚM. IDENTIFICACIÓ CENSAL MUNICIPAL
NÚM. REGISTRE GENERAL DE CATALUNYA

SOL·LICITA:
La llicència de tinença de gos perillós i donar-lo d’alta al cens municipal.

El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:

Signatura

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades 
són objecte de protecció d’acord amb les disposicions del  Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, 
cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin 
o quins drets voleu exercir.

Llançà,  de                   de 20

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR

Paral·lelament a la concessió de la llicència es tramitarà l’alta al registre d’animals de companyia.

Cartilla sanitària o document que entrega el veterinari en el moment de col·locar el microxip
DNI

Pòlissa de responsabilitat civil, on hi figuri el nom del gos i el número del microxip, i l’import de la responsabilitat 
civil que no pot ser inferior a 150,253 €
Certificat d’absència d’antecedents penals del propietari
Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica
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