
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI 

 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 

SOL·LICITUD 

Dades de l’interessat/interessada: 

Nom i cognoms NIF/NIE/PASSAPORT 

  

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta) Població Codi postal  

   

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili) Població Codi Postal 

   

Telèfon Mòbil Adreça electrònica 

   

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:    Sí  (obligatori pels subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre) 

 

Dades del/la representant (si s’escau): 

Nom i cognoms/Raó social NIF/NIE/PASSAPORT 

  

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta) Població Codi postal  

   

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili) Població Codi Postal 

   

Telèfon Mòbil Adreça electrònica 

   

S’adjunta poder de representació:   Sí 

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:    Sí  (obligatori pels subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre) 

1 El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment. 
L’accés a les notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí mitjançant certificat 
electrònic, de la persona interessada, reconegut per l’Agencia Catalana de Certificació. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats 
els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques) 

Dades de l’animal :  

NOM : NÚM. IDENTIFICACIÓ XIP :  

  

MASCLE :  / FEMELLA :  LLOC DE MARCATGE : 

    

 MIDA : 

  

 

Declaro que no he estat sancionat per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions accessòries de 

les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic d’Animals 

Potencialment Perillosos, declaració als efectes d’acreditar el requisit exigit per l’obtenció de la llicència per la tinença d’animals 

potencialment perillosos, establert a l’article 3.1 c) del Reial Decret 287/2002 de 22 de març. 

Declaro que no he estat sancionat per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb els 

articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, als efectes de l’article 3.c) del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 

considerats potencialment perillosos. 

Em comprometo a comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi sobrevingut respecte a la situació declarada tan aviat es produeixi. 

L’Ajuntament procedirà a consultar i verificar al Registro Central de Penados y Rebeldes la inexistència d'antecedents penals. 

Podeu optar per aportar directament el certificat marcant la casella següent. 

 No autoritzo a l’Ajuntament la consulta del Registre Central de Penados y Rebeldes i em comprometo a aportar aquest 

certificat.  



 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI 

 

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 

Documentació a aportar :  

 

  Certificat negatiu d'antecedents penals (només en el cas de no autoritzar la consulta per part de l'Ajuntament) 

  Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per la quantia mínima que es fixi 

reglamentariament (aportar pòlissa i rebut acreditatiu del pagament de l’any en curs) 

 Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos 

Per tot això, us 

Sol·licito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informació bàsica de protecció de dades 

Responsable del tractament: Ajuntament del Llor i Bonmatí. 

Finalitat: identificació dels propietaris d’animals domèstics del terme municipal i de gossos potencialment perillosos, control sanitari, seguretat ciutadana i 

tramesa d’informació. 

Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD). 

Destinataris: les dades es comuniquen al Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament 

adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.stjuliabonmati.com.  
 
 

Sant Julià del Llor i Bonmatí a         de                 de  

Signatura del/de la sol·licitant, 
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http://www.stjuliabonmati.com/
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