
 

 

 

 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES 
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporen a un fitxer normalitzat de 
l’Ajuntament d’Almoines. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos 
personalment a l’Ajuntament d’Almoines o mitjançant l’adreça de correu electrònic almoines@cv.gva.es. 

Plaza Major, 2 – CP 46723 ALMOINES (València) - Tlfn. (96) 280 42 14 - Fax  (96) 280 43 21. 

AJUNTAMENT D´ALMOINES 

          Registre d´Entrada 

 

Núm._____________________ 
 

Data _____________________ 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMAL POTENCIALMENT PERILLÓS 
 

________________________________________________________________, major d'edat, amb 

domicili a Almoines (València), C/._____________________________________, proveït de DNI 

núm. ______________________, telèfon_____________en el seu propi nom o en representació 

de ________________________________________________. 

correu electrònic_________________________________________ 

EXPOSA: 
 
 Que sent propietari de _______ animal/s de l'espècie canina: 
 
A) Dades de l'animal: 

- Tipus d'animal i raça: 

- Nom: 

- Data de naixement: 

- Sexe: 

- Color: 

- Signes particulars (taques, arques, cicatrius, etc): 

 

- Codi d'identificació i zona d'aplicació: 

B) Lloc de residència habitual del/els gos/:  
 
 
C) Altres llocs de residència en el terme municipal: 
 
 
D) Indicar mesures de seguretat adoptades en els llocs de residència del/els gos: 
 
 
 
E) Altres circumstàncies (incidents ocasionats per l'animal, ensinistrament rebut, esterilització, 
etc): 



 

 

SOL·LICITA: 

Llicència Municipal per a la tinença d'animals potencialment perillosos, i la seua inscripció en 

el Registre Municipal, i a l'efecte acompanya a la present sol·licitud: 

1. Còpia compulsada DNI, passaport o permís de residència en cas de persones físiques o 

escriptura de constitució de la societat i de poder de representació suficient, en cas de 

persones jurídiques. 

2. Certificat d’antecedents penals negatius (s’emplena la petició al departament de 

Governació. Se signarà l’imprès que es remetrà a la Gerència de Justícia de la Comunitat 

Valenciana).  

3. Certificat d'aptitud psicològica per a la tinença d'animals d'estes característiques, estès per 

psicòleg titulat. 

4. Acreditació de tindre assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen 

ser causats per l’animal amb una quantia mínima de 120.202,42 €. 

5.  Fitxa o document d'identificació reglamentària de l'animal, i cartilla sanitària actualitzada. 

 

 
      

Almoines,______de_______________de 2.01__. 
 
 
 
 
   

Signat: __________________________ 
(nom i cognom)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


