Magnífic Ajuntament de Borriana

DECLARACIÓ JURADA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS PERILLOSOS
A

DADES DEL SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE, NIF

ADREÇA

CP I POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA

TELÈFON

B

EXPOSE

Que en plena possessió de capacitat jurídica i d’obrar, en nom propi

C

DECLARE

- Que no em trobe incapacitat per a proporcionar les atencions necessàries a l’animal.
- Que no he estat privat per resolució judicial o en via administrativa de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
- Que no he estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb la confiscació, decomís, esterilització
o sacrifici dels animals potencialmente perillosos i suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la
tinença.
En el cas de persones, establiments o associacions dedicats a l’ensinistrament, cria, venda,
residència o manteniment temporal d’animals:
- Que no he estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb la confiscació, decomís, esterilització
o sacrifici dels animals potencialment perillosos, clausura de l’establiment i suspensió temporal o
definitiva de la llicència per a la tinença o del certificat de capacitació d’ensinistrador.

I perquè conste, signe la present declaració.

Borriana,

d’/de

de 20

Signatura del sol·licitant o representant legal

Signat:

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal , la persona interessada queda informada del fet que les
dades de caràcter personal facilitades poden passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Borriana i s’utilitzen únicament per a
l’exercici de funcions pròpies de la seua competència, sense que puguen ser cedides a tercers excepte per obligacions legals; no obstant això, podeu exercir
els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit adreçat a este Ajuntament..
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