ALTA AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DOMÈSTICS I/O DE
COMPANYIA

Sol·licitant / Interessat
Nom i Cognoms

NIF/CIF

Adreça
Població

Telèfon

Fax

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Representat per

NIF

Adreça

Exposició de fets i petició que es formula
Sol·licito donar d’alta al cens d’animals del municipi de Ripollet el meu:
GOS

GAT

FURA

Dades de l’animal:
Nom:

Sexe:

Data naixement:

Mida:

Tipus Identificació:

Raça:

Núm.

Costat:
Esterilitzat:

Gos d’assistència:

Observacions:

En aplicació de l'article 52 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPS), els informo que estic assabentat
que les dades que s’enregistren en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat i s’utilitzaran amb l’objecte pel qual han estat recollides; i què puc
fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les meves dades adreçant un escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Ripollet,
c/ Balmes 2, 08291 Ripollet, a l’atenció del responsable del fitxer

Ripollet,

de

de

Il·lm. Sr. Alcalde - President de l’Ajuntament de Ripollet

Documents necessaris per a la tramitació de l’alta al cens d’animals del municipi.
1.
2.
3.
4.

Fotocopia cartilla sanitària de l’animal amb les vacunes.
Fotocopia del DNI del propietari.
Fotocopia del certificat del veterinari del microxip o tatuatge.
Si s’escau, fotocòpia del carnet acreditatiu de gos d’assistència que expedeix el
Departament de Benestar Social.

En cas de gossos considerats perillosos, també caldrà aportar:
1. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil que inclogui les dades
d’identificació de l’animal per un import no inferior a 150.253,00 €, i rebut
acreditatiu de la seva vigència.
2. Certificat de capacitat física i psicològica (s’obté en els centres de
reconeixement per a l’obtenció de permís de conduir).
3. Certificat d’antecedents penals (s’obté al mateix ajuntament).
4. Declaracions jurades (es fan al mateix ajuntament):
a. De no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, que hagin
comportat la privació de la tinença d’animals potencialment perillosos.
b. De conèixer i compromís de complir les mesures de seguretat que
estableix la llei 10/1995 i RD 287/2002.
Els consideren gossos potencialment perillosos els que pertanyen a una de les races
següents o a llurs encreuaments: American Staffoorshire Terrier, Akita Inu, Bullmastiff,
Dòberman, Dog Argentí, Dog De Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit bull
Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier, Tosa Inu o Japones.

