Departament responsable:
Regidoria de Sanitat
Carrer de Carles III, 4, 6è, 6a
07800 Eivissa
Tel.: 971 19 96 35
Fax: 971 19 47 25
mediambient@eivissa.es

Lloc de presentació:
Servei d’Atenció a la Ciutadania
Carrer de Canàries, 35
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00
Fax: 971 39 75 71
sac@eivissa.es

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA O RENOVACIÓ PER TINENÇA
I/O REGISTRE D’ANIMALS PERILLOSOS
Document d’identitat:

Adreça:

Núm.:

Municipi:

Província:

Altres (polígon, nom de la casa, etc.):

Correu electrònic(*):

Telèfon:

Fax:

Bloc:

Esc.:

Pis:

Porta:

CP:

Mòbil:

(*) Adreça de correu electrònic per l’enviament dels avisos regulats en l’article 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques.

DADES DE NOTIFICACIÓ
Persona a notificar:
 Sol·licitant
Representant
Mitjà preferent de notificació:
 Notificació en paper
Notificació telemàtica(**)
(**) Es requereix certificat electrònic vàlid. No és el correu electrònic.

DADES DE L’ANIMAL
Núm. microxip:

Nom:

DADES DE L’ASSEGURANÇA
Nom de la companyia asseguradora:
Període de cobertura:

Raça:

Núm. de pòlissa:
Àmbit de cobertura:

EXPÒS:
- Que som major d’edat i propietari/ària de l’animal, les dades del qual figuren a la present
sol·licitud.
- Que declar sota jurament no haver estat sancionat/da mai per infraccions greus ni molt greus de
la Llei de protecció animal.
- Que, juntament amb aquesta sol·licitud, present la següent documentació:
 Fotocòpia del document d’identitat de la persona propietària de l’animal.
 Acreditació d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, amb cobertura no inferior a
120.000€
 Certificat mèdic oficial d’aptitud psicofísica.
 Certificat del Registre Central de Penats de no tenir antecedents penals.
 Cartilla sanitària actualitzada.
 Certificat del Govern balear de no haver estat sancionat per les infraccions contemplades a la Llei
50/1999.
 Document d’alta, al Govern balear, d’identificació d’animals de companyia.
 Rebut del pagament de la taxa.
 Altres:__________________________________________________________________
Per això,
SOL·LICIT:
Sigui expedida llicència per a la tinença d’animals perillosos.
Sigui expedida la renovació de la llicència per a la tinença d’animals perillosos.

Eivissa, ___ de/d’ ______________ de 20 ___
(Signatura)
EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA
M-078 V-2.0

Declar que la informació aportada a la sol•licitud és certa, que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en
documentació pública. L’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPAC, defineix els tercers obligats a relacionar-se amb
l’administració pública de forma electrònica per qualsevol tràmit de un procediment administratiu.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i llinatges:

Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament
d’Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercitar els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de
l'Ajuntament d'Eivissa.

