LLICÈNCIA PER LA TINENÇA
I CONDUCCIÓ D’ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS
DECLARACIÓ RESPONSABLE
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació pot determinar la impossibilitat
de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.
Nom i cognoms / Raó social

DNI / NIE / NIF

en relació amb la sol·licitud de llicència administrativa que habilita per a la tinença d’animals potencialment perillosos, que
presento a l’Ajuntament de Badalona, respecte al període comprès entre el 9 de novembre de 1999 i el 21 de juliol de 2004,
ambdós inclosos, en el qual era competència de la Generalitat de Catalunya, imposar les sancions establertes per la comissió
de les Infraccions tipificades en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
DECLARO
No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la
llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució
judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.

2.

Que no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions accessòries
de les previstes en l’apartat 3 de l’art. 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals
potencialment perillosos.

3.

Que no he estat sancionat/da 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 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:
Responsable:

Ajuntament de Badalona

Finalitat:

Registre de documents. Disposar d’un registre on constin tots els documents que es reben a l‘Ajuntament i també els
que l‘Ajuntament envia a tercers.

Legitimació:

Tractament per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. Art. 8 de la LO 3/2018, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.

Cessions:

No es preveuen.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas,
demanar la seva supressió o limitació del tractament.

Informació addicional:

Pot consultar informació addicional en la seu electrònica. https://seu.badalona.cat

Amb el suport de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

