
 

1
 Segons estableix el Reial Decret 95/2009, de 6 de febrer, el sistema de registres constitueix un sistema 

d'informació de caràcter no públic. (art.2.1). (...) S'informarà igualment de les dades contingudes en les 
inscripcions dels Registres Centrals de Penats, de Mesures Cautelars, Requisitories i Sentències no fermes, 
de Protecció de les Víctimes de Violència Domèstica i de Rebels Civils, a instàncies de qualsevol òrgan de les 
Administracions Públiques davant el qual es tramiti un procediment en el qual sigui preceptiu aquest 
certificat per accedir a un dret o adquirir una condició determinada amb consentiment de l'interessat (art. 
16.c). 

 

 
 
En/na                                                                                                                                     
 
amb DNI                                amb domicili                                                                           
 
de                                      , i als efectes de sol·licitud de la llicència municipal per a la 
tinença de gossos potencialment perillosos, 

 
 
 

UDECLARA 
 
No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries ( confiscació, comís, 
esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o 
definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del 
certificat de capacitat d’ensinistrament ) per infraccions greus o molt greus previstes a 
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, ni haver estat sancionat/ada   per infraccions greus o 
molt greus que hagin comportat 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. 

 
En el cas d’haver rebut sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat 
d’ensinistrament, declara haver-la complert totalment. 
 

DONA EL SEU CONSENTIMENT  
 
perquè l'Ajuntament de Castelldefels realitzi la consulta de les seves dades en el 
Registre Central de Penats del Ministeri de Justícia. 1 

 

UI AUTORITZAU 

 
que s’efectuï la corresponent revisió per part dels inspectors municipals per a 
comprovar que les instal·lacions on s’alberguen els gossos potencialment perillosos 
s’ajustin a la normativa vigent. 

 
Signatura 

 
 
 
 

Castelldefels, a                                                    
 

_____________________________________________________________ 
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